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LA KLERIGO
La Proleta Supreniĝo

Gi ne okazos, ĝi ne povas okazi per 
ia pseŭda-burĝeciĝo de la laborista 
klaso. — La laborista klaso devas 
atingi la plenan kapablecon, kiel labor- 
ista klaso. Ni komprenu per tio, ke 
ĝi devas konsisti el lertaj kaj kapablaj 
laboristoj, sed, krom tio, ke ĝi devas 
prepariĝi por militakiri sian eman- 
cipiĝon kaj la regan potencon, ilin me- 
ritantc. Gi kleriĝas jam, kiel nuna labor- 
ista klaso, kaj kiel povebla reganta klaso.

Gi jam nun kandidatiĝas por la eko- 
nomia administrado de la socio. Gi ne 
volas esti la rezigna servisto de la kapi- 
talo. Gi ne estas, ĝi ankaŭ ne volas esti 
aspiranta la aliĝon en la eta kaj meza 
burĝa klaso, kaj nenion plie. Gi estas 
ankoraŭ, ĝi ankoraŭ devas esti malpli 
decidiĝinta kontentiĝi de iaj sociaj 
reformoj, cetere necesaj, nek de la 
ĉirkaŭmanĝota osto, nomata Ia laborista 
akciuliĝo, tute ne necesa.

Atentu, Kamaradoj, pri la narkoto de 
la “reformismo", kiam la “reformismo", 
senigita je flugiloj, nur plu vidas la tuj- 
ajn realaĵojn per siaj miopaj okuloj.

Atentu ankaŭ, Kamaradoj, pri la kapt- 
iloj kaj pri la kantoj de Ia Sirenoj de la 
patronarismo.

Oni bezonas reformojn, reformoj estas 
necesaj! Oni devas batali obstinege, 
pase post pase, por ilin akiri.

Sed ni ne starigu tian batalon por la 
reformoj, batalo eliĝanta el la internaĵoj 
de la socialismo, kvazaŭ malprecizan 
doktrinon venenigan, kiu nomiĝus re- 
tormismo.

La reformismo ne povas esti ia dok- 
trino; ĝi estas batalmetodo, ĝi apartenas 
al la socialista strategio.

DE LA LABORISTA KLASO
La reformismo estas entenata, kiel 

metodo, en la socialismo. La termino 
“reformismo**  estas suspekta, dubesenca. 
Ni forstreku ĝin de la socialista termin- 
aro.

Por ni devas ekzisti nur la socialismo. 
Kaj nur la belega nomo “socialismo" 
devas signi niajn batal- kaj realig-me- 
todojn, nian idealon kaj nian doktrinon.

La laborista klaso, helpita de la social- 
ismo, venkos, se ĝi estas samfoje kon- 
scia pri siaj ebloj en la realeco kaj pri 
sia celo en la idealo.

La Socialista Horizonto
La vojaĝanto, kiu, foirinta de valo, 

surgrimpas sur monton, vidas, proporcie 
kun sia surpreniĝo, la horizonton pli- 
larĝiĝantan.

La Proletaro estas iu vojaĝanto rnarŝ- 
aiita al la suproj. Ju pli la socialismo 
supreniĝos, des pli ĝia vido plivastiĝos.

Gia sorto estos tiu, de la scienco mem. 
kiu, ju pli ĝi plimultigas la konojn, des 
pli ĝi sentas la nekonon grandigantan. 
— Je deira punkto estas, por la labor- 
ista klaso, la batalo funde de la socialista 
geheno.

Unue vivi, unue manĝi, unue panon!
Oni pene laboradas dekkvar, dekses 

horojn ĉiutage por malaltega salajro, sur 
la danĝerigaj konstruejoj, en la senluin- 
aj minejoj, en la malsanigaj fabrikejoj.

La aero kaj la suno estas ne pli por 
la laboristo, ol la blanka pano. Por li. 
la nigra pano kaj la senluma laborvivo. 
Kaj. post multe da bataloj, oni elmilitas 
salajron malpli mizerigan, oni laboras 
pli mallongan tempon, en higienaj kaj 
senriskaj kondiĉoj pli humanaj. Poste. 

la politikan egalecon kaj iom da instru- 
ado kaj klerigado.

La lumo de la spirito, oni ĝin dom- 
aĝas, oni ĝin marĉandas al la laborista 
klaso, oni ĝin havigas al tiu kun tiomaj 
antaŭzorgoj, kiel oni antaŭgardas, kon- 
traŭ la taglumo, la operaciitoj» pri la 
katarakto.

La rezervoj da inteligenteco de la la- 
borista klaso estas grandegaj. La okuloi 
de ĝia spirito ne estas operaciotaj pro 
la katarakto; ili estas pretaj por ricevi 
la grandan lumon: ...La laborista 
klaso grandiĝas, altiĝas, fortikiĝas, en la 
unueco kaj la disciplino.

Tia disciplino, anstataŭ forigi la liber- 
an ekzamenon, ĝin postulas kaj entenas.

Kion valoras iu partio, en 
opinias laŭ ordono, kion valorus iu socio.

kiu oni

en kiu regus oficiala kaj kodigita opi- 
mo?

Ni ne devas havi la malsanecan timon, 
la senpovan skrupulon maldeziri la ek- 
zamenado» de. la diskutadon pri, kaj la 
reĝustigadon de niaj doktrinoj.

Esti, tio estas batali; vivi, tio estas 
venki.

Nu. vivi kaj venki socie, tio estas evo- 
luadi kaj adaptiĝi. — Tial, la laborista 
klaso ne ankoraŭ komisiis iun arĥitekton- 
scciologcn verki la detaligitan planon de 

“estonta civito**,  de la socialista civito,
sed ĝi kredas, pli bone, ĝi scias, ke la 
estonta civito konstruiĝos, ĝi scias, ke 
ĝi jam alkondukas materialojn sur la 
konstruejon, ke la penigaj kaj profundaj 
fosaĵoj estas finitaj, kaj, kun ĝojo, kun 
legitima fiereco, ĝi vidas la fundamenton, 
fariĝanta samnivela kun la tero.

El ĵurnalo "Le Travail**,  elfrancigis 
Benoit Bouche (1784).
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PRI RUMANIO
La elektoj en Rumanio rezultigis ion. 

kio nun interesas pli ol iam la politik- 
ulojn de Eŭropo. Kompreneble, ĉiu kon- 
aiito de tiu sudorienta lando de I’ konti- 
nento sciis antaŭe, ke Bratiano venkos
— kiam do falis registaro en Rumanio 
dum elektovetbataloj? Ordinare en tiu 
lando la elektoj ne estas konsiderataj 
kiel serioza konsulto de la loĝantaro. 
Eminentaj rumanaj politikistoj de la reg- 
anta partio diris tute maldusence, jam 
unu semajnon antaŭ la elektoj, ke la li- 
beraluloj devas gajni la elektojn je ĉiu 
prezo. La eŭropa gazetaro, inkluzive tiu 
de Ĉeĥoslovakio kaj Jugoslavio, publik- 
igis detalajn informojn pri Ia artifikema 
teruro de la registaro bukare.ŝta dum la 
lastaj elektoj.

Rigardata de komuna vidpunkto, ta- 
men. estus tute komprenebla la potcnco- 
preno de Bratiano kaj lia partio en rno- 
rnento, kiam la tutan landon regas se- 
rioza krizo. La nomo Bratiano estas lig- 
ita kun la historio de Rumanio jam de- 
post la unuiĝo inter Valakio kaj Molda- 
vio kaj depost la starigo de Ia dinastio, 
kiu ja ŝuldas sian elekton al la malnova 
Bratiano. La filo de tiu ĉi, la nuna ĉef- 
ministro, gvidanto de Ia kreita de lia 
patro liberala partio, daŭrigis la tradi- 
cion kaj grandigis, dank’al la blinda 
sorto de la cirkonstancoj, ĝis la plej 
vastaj limoj, la hereditan politikan riĉaj- 
on. Nerefuteble li estas potenca antaŭ 
ĉio. Tamen la loĝantaro ne nombras plu 
7 milionojn, kiel antaŭ la mondmilito, 
sed proksimume 18 milionojn! Krome. 
Rumanio post la skandala “paco" estas 
same tia heterogena ŝtato, kia estis an- 
kaŭ la habsburga monarkio, sed kun 
multe pli malforta kulturo. La naciecoj 
estas metitaj sub tre pezaj kondiĉoj, kiel 
en Jugoslavio.

Cu estas mirige, ke la sklavigitaj na- 
cioj en Rumanio (bulgaroj, hungaroj, 
germanoj, rusoj kaj eĉ serboj) he povas 
konfidi sian sorton — ĉe litera elektado
— alBratiano,kiu estas same tiel aroganta 
centralizisto, kiel la formortinta Paŝiĉ?

Vane oni pensas en Bukareŝto sam- 
kiel en Belgrado — kuraci la ŝtatkrizon 
per centralizo kaj forta mano ĉe la po- 
tenco. La potenco de Averescu estis tri- 
umfo de la sabro. La potenco de Brati- 
ano ne estos senigita de la forta, eĉ per- 
forta regado. Sed kiel potenco de la 
bankoj, ĝi ebie firmigos la esperojn pri 
solvo de aro da financaj kaj ekonomiaj 
demandoj. Kio estas ĉiuokaze pli certa, 
tio estas, ke en la sklavigitaj regionoj de 
Rumanio, kiuj konsistigas la pli grandan 
duonon de tiu ĉi ŝtato, oni ne rezonas 
tiel. Malgraŭ la fenomena teruro, la vi- 
laĝana popola partio estas reprezentita 
kompare sufiĉe forte. Malgraŭ sia 
granda plimulto. Bratiano provos fari 
kun ĝi kompromison. La plej notinda 
estas, ke la ĉefministro serĉas kompro- 
mison eĉ nun, kiam li havas pli ol */ 3 da 
plimulto, kun la plej forta opozicia grupo.

Bratiano havas konstante antaŭokule 
timigan por li fakton: la vilaĝana popola 
partio postulas la revenon de la ekstron- 
heredanto Karolo, de kiu ĝi atendas in- 
teralie pli bonan disdividon de la terpo- 
sedajoj. Guste pro tio Bratiano estis 
kontraŭ la estonta reĝo, ĉar nova kaj 
pli radikala disdivido de la terposedajoj 
povas venigi al grandaj kaj riskoplenaj 
ŝanĝoj en sociala, politika kaj ekonomia 
rilato la tutan landon.

La elektoj en Rumanio okazis en 
tempo, kiam ĉiuj ŝtatanoj tie estis okup- 
itaj per unu sola penso, per unu sola 
zorgo antaŭ ĉio: la demando pri la 
trono. Pro la grandiĝanta malsano de la 
reĝo Ferdinando, kiu fine faligis lin en la 
tombon, granda parto de la loĝantaro 
ne povis paciĝi kun la kreita stato: po-

La unua urovo de sennacieca arto

estas la serio de poŝtkartoj jus 
eldonitaj. — Unu serio kon- 
sistas el kvin kartoj kaj kostas 
0,50 mk. germ. Mendu tuj ĉe la 
Administrejo de SAT, Richard 
Lerchner, Colmst.1, Leipzig 0 27
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La olei oona propagandilo por Siti
pulara reĝo, kia estas Karolo, devas vivi 
en ekzilo, por regi, longajn jarojn post la 
morto de la reĝo, ia regantaro, pro la 
neplenaĝeco de Ia nova tronheredanto, 
Miĥaelo! Kaj kia regantaro, konsistanta 
el juna nesperta princo, kia estas la frato 
de Karola, Nikolao, kaj el maljunuloj, 
kiaj estas la patriarko Miron kaj la pre- 
zidanto de la kasacia kortumo Bozdu- 
gan! Regantaro ŝajna, kiu nur maskas 
la ambiciojn de la reĝino Mario, kiu vol- 
as regi. La estreco de Bratiano faciligas 
ŝiajn planojn kaj donas flugilojn al ŝiaj 
revoj: ludi la rolon de iu Katerino 
Granda en sudorienta Eŭropo ...

La vilaĝana popola partio volas je ĉiu 
prezo malsukcesigi similan disvolvon de 
1’ aferoj en Rumanio. Tial, ĝi estas de- 
cidiĝinta je ĝisfina batalo, je ĝisvenka 
lukto por la restarigo de Karolo sur la 
tronon. Ne mankas informoj, ke granda 
parto de la oficiraro ĵuris al li fidelecon. 
Imite al ĝi -ankaŭ granda multo da civit- 
anoj decidiĝis agi ĉe la unua oportuna 
okazo. Cu la ministraro Bratiano venk- 
os la barojn, ĉu generalo Averescu far- 
iĝos vicreĝo, ĉu burĝmilito eksplodos en 
Rumanio, tion montros la proksima 
estonteco. Gi ne interesas nin. Ni 'nur 
konstatas faktojn.

Estas vere domaĝe kaj tre bedaŭrinde, 
ke la popolo sin lasas delogi per divers- 
aj reĝaj kaj partiaj aferoj, anstataŭ zorgi 
pri la ordigo de siaj propraj. / // K

El sendependa Turkio
Per ĉi artikolo mi volas montri en kia 

medio ricevas edukon la Proletaro de ĉi 
lando. Virinoj ne laboras en fabrikejoj, 
ĉar estas tre malmulte de fabrikejoj. 
Kelkaj servas en butikoj kaj en ĉiu 
granda poŝtoficejo estas kelkaj virinoj. 
Aliaj estas servistinoj. Estas facile trovi 
bonan servistinon, kiu faros ĉion por 10 
ĝis 12 liroj1) monate.

Policistoj kaj urbaj oficistoj ricevas 
de 30 ĝis 50 liroj monate. Estas neeble 
dece vivi per tiaj etaj salajroj dum nuna 
multekosta tempo. Pro malaltaj salajroj 
kaj altaj kostoj, kompreneble, la oficistoj 
serĉas okazon por preni bakŝiŝon (trink- 
monon) kaj tiel pliigi sian enspezon. La 
oficistaro en Turkio estas kredeble unu 
el la plej koruptita en la mondo. Estas 
ĉiutaga frazo: “se vi volas eviti leĝon 
donu bakŝiŝon al iu oficisto kaj ĉio estos 
aranĝata por vi rapide".

Jen kiel policistoj pligrandigas siajn 
enspezojn. Promenante sur strato, poli- 
cisto vidas vendiston de akvo. Alprok- 
simiĝas, grumblas pri io, eble “ne staru, 
moviĝadu", tuj li petasde vendisto glas- 
on da akvo, poste gastigas sian amikon 
kaj pli poste alvokas alian policiston kaj 
ordonas al la vendisto, ke li donu glason 
al tiu Kamarado. Trinkinte, la “gardistoj 
de ordo" ordonas al la akvovendisto for- 
iri, ne pagante por la akvo. Policistoj 
traktas fruktvendistoj^ en sama inani- 
ero, jam enpoŝiginte tiom da fruktoj aŭ 
nuksoj kiom ili deziras. Ankaŭ ili eniras 
butikojn, mendas kiom kaj kion ajn ili 
bezonas, prenas la pakaĵojn kaj foriras 
nepagante. Policistoj ankaŭ veturas per 
taksaŭtomobilo kaj ne pagas al la ne- 
riĉa kondukisto. Kion faru la komerc- 
istoj? Al kiu ili plendu? La tuta poli- 
cistaro faras same.

Oficistoj eti publikaj oficejoj, kiel poŝt- 
oficejoj, stacidomoj ktp., estas mirindaj 
matematikistoj, lli nepre donos al vi ne- 
ĝustan ŝanĝmonon, eraro — ĉiam por 
ilia profito. Alilandulo ĉe giĉeto zorge 
kontrolu la ŝanĝmonon. Kasistoj havas 
la kutimon doni al vi parton de la ŝanĝ- 
morio kaj paŭzi; se vi prenas la monon 
kaj foriras, bone por ili, sed, se vi atend- 
as por la plua mono, tiam ili rekalkulos 
la monon donitan kaj aldonos la man- 
kantajn piastrojn. Kompreneble, kiam 
granda amaso staras post vi, kaj vagon- 
aro aŭ ŝipo baldaŭ foriros. Ia amaso for- 
puŝas vin de la giĉeto antaŭ ol vi havas 
tempon por kontroli la ŝanĝmonon kaj la 
kasisto restas kun bona profito. Ko- 
mercisto ne volas sendi specimenojn de 
lokaj konservaĵoj alilanden, ĉar ili ne 
ĉiam atingos la adresaton. La poŝt- 
oficistoj ilin formanĝos. Mono sendita en 
registrita letero, eĉ sigelita, ofte mankas. 
Kiom da plendoj rni aŭdis pri tiaj aferoj! 
Sed ĉu oni rajtas kulpigi la oficistojn, 
kiuj prenas bakŝiŝon kaj detenas ŝanĝ- 
monon? La aĉaj salajroj donataj de la 
registaro kaj aŭtoritatoj, kaj ŝuldataj por

‘) 1 liro = 13 fr. frankoj.

.*  
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kelkaj monatoj, estas la ĉefa kaŭzo de 
tiuj steletoj. Ĉi tie estas virto ŝuldi 
salajrojn al laboristoj. La oficistaro estas 
turkoj. Turkaj regatoj, ne mahometanoj, 
ne rajtas okupi iujn publikajn oficojn.

Antaŭ tri jaroj, la prezidanto, en la 
nomo de Ia registaro, malpermesis al 
turkoj porti fezon kaj al turkinoj porti 
la nigran vualon por ĝojo de turkinoj. 
Ĉar kiam Ia blankuloj venis en Turkion, 
la rusinoj kaptis korojn de turkoj kaj 
edziniĝis kun ili. La vualitaj turkinoj tre 
maltrankviliĝis, multe bruis, ke la rusinoj 
forlogas la virojn. Al turkinoj sub vualo 
ne estis permesate iri tra' la stratoj kun 
siaj edzoj aŭ sidi apud ili en aŭtomobilo, 
iri al kinematografejoj, teatroj ktp. Sed 
nun ili vestiĝas tute laŭ la plej lasta 
eŭropa modo, aspektas kiel eŭropaninoj 
kaj ĉien iras kun siaj edzoj, fianĉoj kaj 
amantoj. Sed por eltrovi turkon eniru 
iun institucion, kie estas giĉeto. Anstataŭ 
okupi lokon en vicaro ĉiuj interpuŝadas 
senorde antaŭ la giĉeto. Kiom da fojoj 
mi spertis kaj vidis, ke kiam oficisto 
vendas biletojn aŭ poŝtmarkojn al aĉet- 
anto, iu turko aŭ turkino post ies dorso 
malĝentile alpuŝas, super ŝultroj kaj 
kapoj, sian leteron aii monon por bileto 
al la. oficisto aŭ laŭte petas informon 
interrompante la kalkuladon aŭ parolon 
de la oficisto al alia persono. La turko 
antaŭ ĉiu. Turko aŭ turkino devas esti 
unue servata, ne laŭvice. Ofte mi devis 
riproĉi al bele vestita virino en eŭropaj 
vestajoj, ke ŝi kondutu ankaŭ eŭropane.

Estas tre ridige vidi oficirojn de armeo, 
kiam ili renkontas unu la alian surstrate, 
halti kaj kisi unu la alian sur la lipojn. 
Ankaŭ vidi ilin promeni brakon en brako 
sur la ĉefaj stratoj.

En komerco turko ne fidas turkon, 
ĉar la komercistaro friponas laŭeble. 
Ofte oni vidas komercaĵon kun eŭropa 
nomo, fakte ĝi estas loka nebona koinerc- 
aĵo. Preskaŭ neniu komercaĵo estas 
vendata sub turka nomo, devas esti 
franca, germana ktp., ĉar oni ne fidas 
al io turka. Pro tio turkaj produktaĵoj 
portas alilingvajn etiketojn ofte imito de 
tiuj de famaj eŭropaj firmoj. Prezoj mal- 
ofte estas montrataj kaj estas la kutimo 
de komercistoj postuli altajn sumojn. Se 
vi estas alilandulo, vi pagas la postulitan 
prezon kaj estas friponata. Post marĉ- 
ando, ĝenerale, ili akceptas duonon de la 
sumo unue postulita. La domomastrino, 
kie mi loĝas, ĉiam povas aĉeti de la 
vagantaj vendistoj legomojn, fruktojn 
ktp. almenaŭ 25% malpli alte ol mi.

Kiam mahometano iras por preĝi, li 
unue lavas sian vizaĝon, manojn, brakojn 
kaj piedojn ĉe fontano, kiu staras en la 
korto de la moskeo. Tiu fontano, aŭ 
akvujo, estas el marmoro kun multe da 
kranoj kaj ĝis tridek homoj povas lavi 
sin samtempe. Post lavado ili eniras la 
moskeon, lasas siajn ŝuojn ĉe gardisto 
kaj ricevas specialajn grandajn pantoflojn 
por ne difekti la tapiŝojn en Ia moskeo, 
lli ĉiam preĝas kun pura vizaĝo kaj 
piedoj al dio.

La turkoj estas kontentaj kun simplaj 
distraĵoj. La nuntempa manio estas de 
frumatene ĝis malfrue nokte ludi gramo- 
fonon kaj plorkanti: ŝajne, la sola 
maniero kanti en turka lingvo. Se ili 
iras al marbordo por naĝi aŭ en kamp- 
aron por pikniki, ili devas kunporti sian 
gramofonon. Turkoj estas abstinencaj, 
kredeble pro manko de mono; estas 
treege malofte, ke oni vidas turkon ebria. 
La popolo estas inerta kaj ĝenerale 
mankas ĉe ĝi entuziasmo pri io. Tio 
estas, sendube, pro la leĝoj, kiuj mal- 
permesas al iu fari ion laŭ propra 
iniciato. Dum sia libera tempo la viroj 
ludas kartojn kaj triktrakon en restor- 
acioj por sin amuzi, ofte de mateno ĝis 
vespero; ekster kartoj, triktrako, gramo- 
fonoj, bordeloj kaj kino ili nenion scias 
aŭ deziras scii. lli volas vivadi ne farante 
ian laboron, pro tio ili estas ĉiam pretaj 
agi nehoneste, kiam cirkonstancoj per- 
mesas. Turkoj devas multon lerni antaŭ 
ol ili estos vere kulturitaj. Malgraŭ tio, 
oni diras, ke depost la revolucio turkoj 
multe progresis. Kiaj ili estis antaŭe?

E. E. Y.
★

La nivelo de klereco ĉe la 
laboristoj en Palestino1)

La semajna eldonaĵo de la lnternacia 
Laboroficejo Informations sociales (Indu- 
strial and Labour Information) publikig- 
is la rezultojn de enketo pri la nivelo de 
klereco ĉe la judaj laboristoj en Pale- 
stino. El la tuta laborista loĝantaro 
(31 821 personoj) 1058 estas ricevintaj 
universitatan instruadon, 9715 estas 
edukitaj en duagradaj lernejoj, 7217 en 
unuagradaj lernejoj, 5257 en religiaj 
lernejoj, kaj 264 ĉeestis profesiajn 
kursojn.

La plej granda nombro da laboristoj 
edukitaj en duagradaj lernejoj troviĝas 
en agrikulturaj entreprenoj kaj la plej 
granda nombro da malkleruloj inter la 
urbaj laboristoj.

Komunikita de la lnternacia Laboroficejo.

*

AMERIKO
Elmigrantoj al Usono, atentu!

La Chicago’a komitato por protekto de 
naskitaj en eksterlando laboristoj faris 
al ni jenan komunikon, kiu por ĉiuj el- 
migremaj laboristoj estas de granda 
intereso. Ĝis nun estis kutimo de usona 
kapitalistaro, dum striko au konflikto kun 
Ia laboristoj, sendi en Eŭropon siajn 
agentojn por. varbi malkarajn labor- 
fortojn kaj strikrompantojn. Okaze de 
nuna koncentriĝo kaj transformiĝo de 
usona industrio, kaj limigita enmigranto- 
politiko de la registaro tia metodo ŝajnas

‘) Rilate artikolon pri Palestino en n-o 
123-124.

tro multekosta kaj senefika. Oni trovis 
novan rimedon, perhelpe de leĝdonanta 
korporacio, por altiri malmultekostajn 
laborfortojn kaj strikrompantojn el 
eksterlando. Ĉi rimedo estas leĝo. kiu 
iam estis konata sub la nomo “Asvell 
Bill", kaj nun sub la nonio “Brand Bili"*  
estas akceptita.

Tiu-ĉi leĝo tekstas:
“La ŝtata sekretario ckpostulu de ĉiu 

guberniestro statistikon pri la ebleco de 
enmigrado en ties ŝtato: krom tio la 
guberniestro devas taksi la nombron kaj 
metion de en sia ŝtato dezirataj en- 
migrontoj. La ŝtatsekretario laŭ ĉi 
ciferoj, statistikoj kaj raportoj devas el- 
labori kompilitan statistikon, entenanta 
la laborkondiĉojn kaj cirkonstancojn de 
ĉiu ŝtato. Ĉi materialo poste estos trans- 
donata al la usonaj ambasadoroj. Ĉiu 
eksterlandano deziranta ricevi envojaĝ- 
permeson de amerika ambasadoro, havas 
okazon enrigardi la kompilaĵon kaj laŭ 
tiu elekti la ŝtaton, en kiuif li volas 
envojaĝi, kiu estas notata en la pasporto. 
Eksterlandano nur tiam ricevos la de- 
vigan polican enlistigon, kiam li al la 
distriktestraro faros sciigon.

Ĉi leĝo entenas grandan danĝeron por 
Ia novaj enmigrantoj, ĉar ili senhelpe 
estas elliverataj al situacio, en kiu ili 
estas devigataj agi kontraŭ la interesoj 
de sia propra kiajso, ne parolante pri tio. 
ke ili estas devigataj labori ĉe plej mal- 
bonaj laborkondicoj, longa labortempo 
kaj malaltaj salajroj. La Ĉhicago’a kon- 
silantaro por protekto de eksterlandaj 
laboristoj insiste avertas ĉiujn laborist- 
ojn ne subskribi tian apartan artikolaĉon. 
kiu temas pri certa distrikto, por ke tiuj 
laboristoj ne fariĝu la viktimoj de falsaj 
iluzioj, kiuj de la usonaj kapitalistoj estas 
intence kaŭzataj. (I.L.A.)

★

Post okjara mallibereco
La jena historio estas el tiu ĉi epoko 

kaj ne nur unufoje ĝi okazis ĉi tie. en 
Hungario. La blanka teruro ĉiam tiel 
pereigis homojn, familiojn eĉ institutojn. 
Ankoraŭ ne volas la hungara reĝimo 
rebonigi hominde sian kulpon ...

Antaŭ du aŭ tri semajnoj min serĉis 
liomo, kiu estis korpe kaj anime egale 
pereigita. Ankoraŭ juna — li estis 35- 
jara — kaj tiel sin trenis, kiel maljunulo. 
La korpo estis haŭto kaj ostoj. La vangoj 
estis palegaj, la okuloj profunden enfalis, 
senvive brilis. Parolante, liaj pulmoj 
fajfetis. Oni tuj povis konstati, ke li 
estas malsanega, ke en li apenaŭ estis 
vivo. Tre malkvieta estis li. Mi opiniis, 
ke iu kun li agis malhoneste au lin 
interna febro konsumas. Rapide mi donis 
al li seĝon, por ke li ne falu teren.

Mi estas Johano F6nyi, li prezentis 
sin mem. Mi venis el Szeged per la nokta 
vagonaro... el la Stela karcero. Per 
tremanta mano li prenas el la poŝo siajn
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skribaĵojn, legitimilojn. El tiuj ĉi legitim- 
iloj nii konstatas, ke li estas ferlaboristo. 
Li dum la komuna tempo estas ribelinta 
kaj ekscitinta, tial lin kondamnis la 
rapida juĝistaro je 10 jaroj da malliber- 
eco. Li ricevis 10-jaran punon, ĉar li 
flavis Ia kuraĝon batali por pli bona 
sociordo, ĉar li ankaŭ partoprenis en la 
vera klasbatala movado.

Tiu Johano E6nyi estis 8 jarojn cii 
karcero, la ceterajn 2 jarojn oni lin 
amnestiis. Tiel malsana mi estis — diris 
li — ke kiam oni metis en mian manon 
la liberigan skribaĵon, mi ne povis stari 
surpiede, mi eĉ ne havis forton foriri. 
Per la instituta veturilo oni min portis al 
la stacidomo. Nun mi volas ĉi tie danki, 
ke la partio donis al mi helpon dum la 
mallibereca tempo. Ankoraŭ mi petas la 
partion, helpi min, ke mi povu iri hejmen 
al mia familio loĝanta en Miskolc .... Ok 
jarojn mi ne vidis ilin ... miajn infanojn.

Tiuj ĉi .vestoj, kiuj estas sur mi, ne 
estas miaj — mi ricevis ilin prunte de 
miaj Kamaradoj. Mi devas tiujn ĉi vestojn 
resendi, ĉar ili ankaŭ ne havas aliajn 
vestojn. Mi petegas, donu iajn vestaĵojn, 
eble surtuton ankaŭ, ĉar mi sentas tre 
fortan malvarmon. — Kortuŝite, mi 
rigardis lin, kiu spite Ia printempa sun- 
radio frostotremas, (tiuminute rni kredis, 
ke li ĉi tie mortos. Sendube tiun ĉi homon 
pereigis la aero de la okjara karcera 
vivado. Tiun ĉi homon atrofiis la karcer- 
aero, kaj longaj, turmentaj jaroj mort- 
igadis, mortigis lin. Ankoraŭ tiom da 
vivo ĝi lasis al li, ke li povu plori sian 
sufcrplendon. Mi pensis pri tio, kiom da 
tiel malĝojaj suferantoj estiŝ kaj estos 
cti la karcero, ne nur en Hungario, sed en 
la tutmondo ...

Kun kelkaj parti-sekretarioj mi tuj 
priparolis la aferon. Mi diris al li. ke oni 
donas al li sufiĉe grandan monhelpon kaj 
ni aĉetos al ii vestojn. Post kiam li 
zorgeme metis la monon en sian poŝon, 
mi iris kun li aĉeti vestojn. Survoje li 
haltigis min. — Kion vi opinias, Kama- 

. rado: se mi tiel aspektas... ĉu post 
kelkaj semajnoj en libera aero kaj se mi 
bone nutros min, mi povos esti tiel sana, 
ke mi povu labori por mia familio? Mi 
kontentigis lin, jesante. Ni eniris kune en 
vcstvendejon. Li elektis veston. Dume 
li dufoje svenis kaj mi devis lin konduki 
al la necesejo, ĉar ii havis pulmosang- 
fluon. Mi volis voki kuraciston, sed li 
protestis, tiumaniere li klopodis esti 
forta, ĉar li diris: mian familion mi volas
plej antaŭe vidi. Ni estis pretaj kun la 
aĉeto. Ni iris ekstere, kiam li diris, aĉeti 
ankoraŭ surtuton. — Mi frostotremas, 
terure rni sentas malvarmon, li diris. Li 
ricevis la surtuton. Poste ni eniris en
restoracion, mi mendis viandosupon. Li 
ne povis gustumi — li eĉ ne bezonis 
nutraĵojn. Mi akompanis lin al la Okci- 
denta stacidomo kaj helpis lin ĉe la 
vagonaro. Antaŭ ol disiĝi, mi petis lin 
skribi. — Skribu, kiel vi alvenis, kiel 
vi trovis- vian familion ktp. De tiu tempo

Kiel mono sonoras
Diversmaniere sonoras mono. Vi estu 

pli atentemaj kaj vi ekaŭdas, kiel divers- 
maniere sonoras la mono. Diversa sono 
en diversaj manoj.

Mi memoras butikiston. Li lerte povis 
clĵetadi supren arĝentan duonrublon kaj 
ĝi. bele ekfluginte, faladis sur Ia tablon 
kaj sonoris per maldika disŝutema sono.

Austen Chamberlain

En ĉi sono mi aŭdis*  memkontentan rid- 
aĉon de la butikisto mem. Mi malamegis 
ĉi sonon.

En la butikon alvenadis laboruloj. Ili 
malplcnigadis siajn poŝojn kaj peze fal- 
igadis siajn monerojn, kaj ili ne sonoris 
— ili penige batis, kvazaŭ eldirante iun 
malakran doloron.

Jes, mono sonoras diversmaniere.

mi n’e vidis lin. Li ne skribis, eĉ ne donis 
sciigon.

Post kelkaj tagoj al mi venis vizitanto, 
kiu estis parenco de Johano F6nyi. — 
Mia parenco Fonyi min serĉis plej 
antaŭe. De mi li aŭdis la malgajan sci- 
igon, ke lia edzino, dum li estis en la 
karcero, mortis. Ni volis indulgi lin en 
la karcero, tial ni ne sciigis lin. Liaj ses 
infanoj estas ĉe vilaĝano, kiu bonkore 
akceptis ilin . . . Kaj kio okazis kun via 
parenco? Eble vi metis lin en hospitalon. 
— Ne . . . Kiam li alvenis, ni tuj enlitigis 
lin. Li ne povis saniĝi, eĉ ne vidis siajn 
infanojn. Post kvar tagoj li mortis . . . 
Mi entombigis lin kaj lia lasta deziro 
estis, ke mi sciigu la partion kaj miavoĉe 
denove danku por la subteno.

ĉis tiam daŭris la historio de Johano 
Eonyi. Ne estas li la lasta, kiu povis vidi 
la burĝan juĝdecidon kaj kiu tiel trage- 
die, finis sian sorton.

El la hungaria “Popolvoĉo“ tradukis 
“Kiu esperas" pli bonan estonton".

Antaŭ nelonge estis jubileo de la 
gazeto “Pravda". “Pravda’n“ kreis labor- 
istoj per siaj moneroj. Kiei ĉi moneroj 
sonoris? Ilia sonoro estis malagrablega 
por caraj korteguloj. “Pravda’n“ oni kon- 
fiskis, ĝin oni monpunis, sed kiel re- 
spondo estis nova sono de la proletaj 
moneroj. La moneroj sonoris per estonta 
revolucio...

Ĉu vi memoras kiel sonoris la unua 
Soveta arĝenta rublo? Kies koro ne 
ekridis pro tiu ĝojiga ĉionvenkanta 
sonoro? Por mi estas bone memorata 
interesa bildo. Estis regiona kunveno de 
kamparanoj. Prezidanto parolas pri 
monreformo, pri Soveta arĝento. Ne ĉiuj 
al li kredas. Prezidanto ne eltenas, prenas 
el Ia poŝo plenmanon da novaj arĝentaj 
moneroj kaj. per ili brilante, ĵetis ilin sur 
la tablon. La arĝento eksonoris per la 
sorĉiga triumfanta rido kaj la ĉeestantaro 
kvazaŭ ekheliĝis. Ĉiuj volis palpi la 
novan monon. Oni estis devigataj aranĝi 
vicon. Ĉiuj el la kamparanoj alvenadis, 
faradis el la moneroj monteton kaj per 
klako ĝin disŝutadis. Kaj, disŝutiĝante, 
la arĝento ridegis. Kaj la salono, plen- 
plena da kamparanoj, kvazaŭ ripetadis:

— U—ufi, —fi, ili sonoras, diabletoj...
La sonoro de la Soveta arĝento ne 

donis trankvilecon al sinjoroj Chamber- 
lain’oj. Kiam eksonoris la mono, kiun 
Soveta Laboristaro kolektis por la Anglaj 
karbministoj, ĉe Chamberlain ekdoloris 
la oreloj. Kiel malamega estis por 
Chamberlain ĉi sonoro.

Nun komsomolanoj prenis sur si la 
taskon kolekti internacian kvinon da 
kopekoj.

Per larĝa ondo nun iras la kompanio 
helpe al Komsomolanoj de Ĉinio. Tiu-ĉi 
ondo ekkaptis komsomolajn ĉelojn, sen- 
partian junularon, ĝi disfluiĝis laŭ lern- 
ejoj. Kaj kia belega sonoro ekaŭdiĝls en 
ĉiuj anguletoj de Sovetio — ĉi estas sono 
de komsomolaj kvinkopekaj moneroj. 
Kiom da nova vigleco ekaperos ĉe Kom- 
somolanoj de ĉinio, kiam ili ekaŭdos ĉi 
sonoron. Streĉiĝos iliaj muskoloj, ek- 
boliĝos la sango per la amo al la tut- 
monda revolucia junularo kaj per la ardo 
lukti ĝisfine.

Ali, kiel bone sonoras Soveta mono. Ĉu 
ne vere, sinjoro Chamberlain? •

Jegorlevsk, redakcio de la gazeto “Krasnij 
putj“ (Ruĝa vojo).

Iv. Ĥmelnoj.

Noto: Tiun ĉi artikolon K-do Ĥmelnoj 
verkis speciale por "S-ulo“ por ekscii, ĉu 
vere esperantistoj povas presigi artikolojn 
en eksterlandaj gazetoj. Ĉar poste li ko- 
mencos presigi niajn poresperantajn ar tikoi - 
ojn, estas grave por vi, vidi lian artikolon 
presita. P. Kirjuŝin.



SENNACIULO 5

Tago el la vivo de 
senlaborulo

Cu senlaborulo ankaŭ povas raporti 
pri sia laborado? Nu, se li estas labor- 
ista esperantisto, certe. — Mia profesio 
estas (aŭ pli bone estis) metallaboristo, 
depost tnia 14-a jaro. La malbenita 
milito-znuze senlaborigis min. Due mi 
fariĝis senlabora, ĉar — rni tro ofte diris 
ia veron! Jes, Gek-doj. vi scias bone. 
ke kapitalistoj ne volonte aŭskultas, se

Bruno Siege/1 (1851).

iu parolas pri ĉi tiu ajo. Mi de kvar 
jaroj, preskaŭ, estas sen laboro, ĉar la 
entreprenistoj en nia urbo kaj ĉirkaŭaĵo 
ne volas permesi mian restadon en siaj 
laborejoj. Mi estis maldungita pro “poli- 
tiko dum laborado!" Pro tio preskaŭ 
ĉiutage mi nun laboras tiamaniere: Je 
la 6-a ellitiĝo ktp. Je la 8-a irado al 
“Labor-Oficejo", por anonci: jen, mi 
vivas ankoraŭ! Poste mi iome prome- 
nadas tra urbaj promenejoj, ofte sola, 
iufoje kun miaj infanoj. De la 9-a ĝis 
la 12-a mi hejme legas, skribas, traduk- 
as aŭ studadas gazetojn, librojn kaj 
broŝurojn en germana aŭ esperanta 
lingvoj. Je la 12-a mi “tagmanĝas" kun 
miaj familianoj. Poste mi iome estas 
patro kaj edzo inter miaj familianoj. De 
la 14-a ĝis la 17-a mi denove laboras, 
kiel antaŭtagmezo. Je la 17-a alvenas 
poŝtisto, alportante poŝtaĵojn. Nun mi 
estas en Esperanto-Lando dum unu 
horo! Tiu ĉi horo estas plezuro aparta 
por mi, ĉar dum ĉi tiu tempo ini sciiĝas 
pri multe da novaĵoj el eksterlando. — 
Je la 18-a: vespermanĝo. Poste mi ofte 
foriras en esperanto-kurson aŭ pliper- 
fektiĝ-lecionon de nia Esperanto-Grupo. 
Je la 23-a mi venas hejmen kaj enlitiĝas. 
Ofte ankaŭ publika aŭ por laborista kun- 
venoj postulas mian tempon. — Dimanĉe 
mia familio ekskursas en ĉirkaŭaĵon de 
nia urbo. Do, la “granda subteno" por 
senlaborulo (el urbkaso!) ne permesas 
grandan elspezon por plezuro! Pro tio 
mi ne plu skribos pri ĉi tiu punkto. Mian 
edzinon mi ne forgesu! Ŝi helpas porti 
mian sorton, kiel bona Kamaradino. An- 
kaŭ ŝi helpas akceli esperanton. Estas 

eble, ke tago el mia nuntempa vivado 
ne estas tre interesa por vi, Gek-doj. 
Do, eble alia senlaborulo raportos pli 
interese. Mi ĝojus pri tia raporto.

Bruno Siegert, gvidanto de 
Esperanto-Inforinejo, Scnweidnitz, Germanio.

★

Semajno el la vivo de sovetia 
terkulturisto

Tago komenciĝas. Min vekas kriado 
de kokoj, kiu flugas trans tuta vilaĝo. 
Mi vidas kiel en fendoj de grenejo, kie 
staras mia lito, penetras helaj sunradioj. 
Ankoraŭ estas frue. Min denove kapt- 
is dormo kaj subite mia konscio akcept- 
as ian laŭtegan krakadon kaj zumadon, 
ĝi tuj forpelas mian lastan dormemon 
kaj fine mi komprenas, ke ĉi tie oni pre- 
paras traktoron1) por plugi kampon. Mi 
ellitiĝis, estas la sesa horo matene. Min 
lavinte, mi iras ĝardenon. Laŭ vilaĝa 
strato laŭte bruante preterpasas trak- 
toro kun plugilo sin direktanta al kamp- 
aro. En la ĝardeno estas malvarmeta, 
pura aero, sur foliaro de fruktarboj, to- 
matoj, tabako, pipro ktp. briletas sunra- 
die gutoj de roso. Ĉirkaŭ du horoj mi 
laboras en la ĝardeno kaj dume vidas 
kiel mia fratino pelas bovinojn al brut- 
aro. Bovinaro muĝante direktiĝas sub 
la gvido de paŝtisto al herbejo. Eine 
patrino min vokas matenmanĝi. Post 
matenmanĝo kaj tetrinkado, en kiu par- 
toprenis tuta nia familio el 8 personoj,

V. Pisarev (6279) 20-aĝa.

mi iras al mia skribtablo kaj min okupas 
pri librotenado, kiun komisiis al mi nia 
vilaĝa “Traktora kompanio**.  Post du- 
tri horoj mi aranĝas esperantan lecionon 
por la fratino kaj ŝiaj du amikinoj. Ci 
lecionojn ni aranĝas trifoje dum semajno. 
Kelke da horoj restintaj ĝis tagmanĝo 
ini denove uzas por laboroj en nia mastr- 
umo. Kun mia patro, - geonkloj kaj 
fratino mi zorgas pri terpomkampo, ĝar- 
deno. legomĝardeno ktp. Proksimume je 
la unua horo posttagmeze estas tag-

‘) Benzina menimoviĝanta maŝino por plug- 
ado.

manĝo. Postsekvas unu horo de ripozo 
kaj denove komenciĝas diversa terkul- 
turista laboro ĝis la vespero, interrom- 
pata je la kvina per teotrinkado. Vcs- 
pere je la naŭa estas vespermanĝo kaj 
poste dormo.

Dimanĉe ĉiuj ripozas. Junularo vi- 
laĝa promenas en arbaro, herbejo, 
aranĝas ludojn, vizitas popoldomon en 
najbara vilaĝo por rigardi spektaklon 
aŭ aŭskulti radioricevilon. Se dum se- 
majno mankis tempo, dimanĉe kunsidas 
Vilaĝsoveto. komsomolĉelo ktp. Aŭtuno 
estas malfacila rikoltado. Vintro estas 
pli trankvila tempo por vilaĝanoj. 
Frue ellitiĝante mi iras nutri kaj prizorgi 
la brutojn. Poste, je la oka sekvas ma- 
tenmanĝo, legado de libroj, ĵurnaloj, ri- 
paro de iloj mastrumaj. Vespere mi iras 
en lernejon por partopreni en la laboro 
de "Ruĝa anguleto" — klubejo vilaĝa, 
kie funkcias vintre rondetoj: esperanta, 
ĵurnalista, mastrumvilaĝa ktp., kie ek- 
zistas biblioteko.
V. Pisarev (6279), Vilaĝo Urunok (Dolgojc).

★

EL GERMANIO
Eksiĝoj ĉe eklezio

Malgraŭ la laborego de pastroj kato- 
likaj kaj evangeliaj, la aro de eksiĝintoj 
kreskadas. “La proletaj liberpensuloj 
estas nia plej grava malamiko!**  Tiun 
frazon oni ofte aŭdas inter anoj de 
eklezio. Eĉ oficialaj statistikoj raportas 
nur la eksiĝojn ĝis la jaro 1923, 
ĉar en 1924—1927 la aro de “sendiuloj**  
pligrandiĝis senfine! La “Eklezia raport- 
libro por germana katolikaro", eldonita 
somere 1925. raportas, ke la statistiko 
ne estas senerara. Ciuj idoj de la eksi- 
ĝintoj ne estas enkalkulataj en la raporto! 
Jen, legu:

en 1919: 33 842 “forlasis nin
1920: 44 704
1921: 40 447
1922: 24 500
1923: 18 074

entute: 161 567 personoj
Oni devas aldoni ankoraŭ la nombrojn 

el la urbegoj Hamburg kaj Bremen. lli 
ne ekzistas en ĉi tiu statistiko. La verk- 
isto de la libro prikalkulas jene: de 
1908—1918 okazis 130 000 eksiĝoj; de 
1919—1923 eĉ 1017 000! Do, sume 
1 147 000 “ŝafidoj**  forkuris el evangelia 
eklezio. — Nun, ni kalkulu ambaŭ nom- 
brojn: 161 567 kaj 1 147 (MM) eksiĝoj, de 
1908—1923; jen 1.3 milionoj! Aldonu 
ankoraŭ la duoblan sumon de “sendiu- 
laj infanoj**.  Poste preskaŭ triobla sumo 
estiĝas!

La “Jarlibro de ev. eklezio**  raport- 
as jenan interesan fakton: en 1914 estis 
4263 personoj, studantaj teologion; en 
1924—1925 nur 1835! SAT-anoj! Ankaŭ 
vi ne forgesu: Nia malamiko estas la 
eklezio! Ĉar ĝi ŝmiraĵon metas ĉirkaŭ la 
cerboj de niaj idoj, por ke la kapitalisto 
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havu bonan, pian servistaron! Pro tio, 
eksiĝontoj en ĉiuj eklezioj, forlasu la 
pastraron! Liberigu vian menson kaj 
estu liberaj homoj inter liberaj homoj!

(Laŭ “Arb.-Ztii.“, Breslau.) (1851.)
* * *

Sana stato de la germana popolo
Antaŭ nelonge la germanaj parlainent- 

anoj rieevis registaran dokumenton pri 
la sanaj rilatoj en Germanio en 1925. Gi 
tute ne enhavas ĝojigajn sciigojn, kvan- 
kam en la citita jaro ne regis tiel ega 
senlaboreco, kiel en 1926!

La nombro de la naskiĝoj estis 15.6 
promiloj de la loĝantaro (1924: 16,3). 
Pri la morteco de la suĉinfanoj la do- 
kumento diras, ke ĝi iom plimalaltigis, 
sed tamen pli multnombre okazis ol en 
aliaj eŭropaj landoj. Granda estas ankaŭ 
la nombro de la virinoj, kiuj malsaniĝas 
je siaj seksorganoj kaj akuŝfebro. En 
la priraportita jaro mortis 7000 virinoj 
de tiuj malsanoj, kio estas — laŭ la sta- 
tistiko — la kaŭzo de artefaritaj abortoj. 
La lasta ja certe estas la sekvo de eko- 
nomia mizero kaj krom tio ankaŭ la 
plivastigata virina laboro en fabrikoj 
kulpas.

La loĝeja mizero daŭras kaj eĉ pli- 
akriĝas en kelkaj regionoj, tiel plue sub- 
fosante la popolan sanecon. La nombro 
de la tuberkulozuloj entute iom plimal- 
altiĝis, sed en kelkaj regionoj, ekz. en 
Bavario, plialtiĝis. (En 1926 ĝi certe 
tre altiĝis.) La infekteblaj seksmalsanoj 
laŭdire iom plimalmultnombriĝis, ĉefe 
ĉe la viroj. Sed aliflanke ĉi teruraj mal- 

sanoj ekkaptas nuntempe ofte infanojn 
(pro la loĝeja mizero). Plialtiĝis Ia 
nombro de la spiritaj kaj psikaj malsan- 
uloj, sekvo de la plialtigata uzado de al- 
koholaĵoj. Ekonomia mizero kaj longa 
labortago ja multajn laboristojn pelas al 
la sola konsolo, la alkoholo. Ne mirinde 
do, ke la nombro de Ia sinmortigoj ege 
pligrandiĝis, ĉefe eti la industria lando 
Saksio.

Plej malbona estas la saneco inter la 
infanaro. Kaŭze de nesufiĉa nutrado la 
laboristaj infanoj grandnombre suferas 
je rakito kaj skrofoloj. (En laboristaj 
kvartaloj ĝis 30 procentoj de la infanoj 
havas tiujn malsanoj.) Ankaŭ la lern- 
ejaj kuracistoj konstatis ĝeneralan mal- 
fortecon de la infanoj.

La registara dokumento resume diras, 
ke ekzistas sufiĉe da bonaj nutraĵoj kaj 
alvokas la “kompetentulojn**,  zorgi por 
pli bonaj ekonomiaj cirkonstancoj, por 
ke denove pliboniĝu la saneco de la 
malriĉa popolo. La Proletaro scias, ke 
ne la bonvolo de la “kompetentuloj**,  
sed nur la unuigita potenco de la La- 
bonstaro alportos bonstaton kaj sanon 
al ĉiuj! Chemnitz-ano (301 S).

★

Reboniga Agrikultura Kolonio 
por malliberuloj apud Kurgan 

(Uralo).
Proksimume 27 km. de Kurgan trovi- 

ĝas reboniga kolonio (granda eksburĝa 
bieno) en kiu vivas kaj laboras nun kam- 
paranoj-krimuloj, kondamnitaj je mal- 

liberejo pro diversaj krimoj. Cefa tasko 
de la kolonio estas instruadi la mal- 
liberulojn-kamparanojn: kiel pli bone kaj 
profite ili povas aranĝi siajn kamparan- 
mastrumojn. Ciuj kondamnitoj volonte 
laboras kaj studas. Nun en la reboniga 
kolonio laboras proksimume 150 mal- 
liberuloj. Sub la gvido de agronomo ili 
kulturas teron kaj laboras en negranda 
ĝardeno. Dum la nuna jaro en la +£010160 
estas kulturitaj por semaĵo 4941 liektar- 
ojn. Estas semitaj: tritiko, sekalo, aveno 
kaj aliaj gramenacoj. Por Ciuspeca agri— 
kultura laboro la kolonio havas tri trak- 
torojn kaj 50 ĉevalojn. En la kolonio 
estas ankaŭ propra klubo. Neniaj inci- 
dentoj okazis ĝis nun ĉe la loĝantaro de 
la kolonio, malgraŭ ke inter la krimuloj 
estas mortigistoj, ŝtelistoj ktp. En eŭro- 
paj «kulturaj**  landoj malliberuloj kutime 
suferas severajn turmentojn, ne paro- 
lante pri politikaj malliberuloj, kiujn ili 
tie eĉ ofte esplorturmentas. Tute male 
en Sovetio. La vivo de la kondamnitoj 
en la supre-priskribita reboniga kolonio 
montras klare Ia diferencon. Ci tie oni 
tute ne punas malliberulojn, sed reboni- 
gas, kutimigante ilin al konstanta laboro. 
Rezulte la plimulto da krimuloj, fininte 
sian pun-templimon, revenas hejmen jam 
kiel homoj ne danĝeraj, sed utilaj por la 
socio.

El Jurn. “Krasnij Kurgan**  esperantigis 
Zirjanov (3930).

Sovetlandanoj!
Se vi petas respondon de la Administracio 

de SAT uzu ia laste eldonitajn oficialajn 
poŝtkartojn de via ŝtato kun respondo.

Moralo kaj Socialismo
de B. Miĥaleviĉ

Ekde la 14-a majo — de la unua kon- 
versacio kun marŝalo Pilsudski tuj post 
la kapitulaco de belvedero (palaco, kie 
loĝas la prezidanto de pola respubliko: 
trad.) oni komencis ĉe ni en Polio 
"moraligi1*. La antaŭaj registaroj estis 
"morale**  pereigitaj, la pola ŝtato estas 
morale falinta, oni devas stariĝi kontraŭ 
nova “morala**  vivo, la “armita marŝo**  
estis “morala revolucio**.  La vorto moralo 
ne foriĝas de la lipoj de la iniciatintoj de 
la renverso, per moralaj argumentoj oni 
klarigis la kaŭzojn de la maĵ-okazintajoj 
kaj oni volis likvidi ilin per morala pro- 
gramo.

Ni. socialistoj, parolas tre malmulte 
pri moralo, malofte ni uzas en politiko 
etikajn nomojn. Sed ne pro tio, ĉar ni, 
Marksistoj facilestimas moralon kaj 
etikon, ne pro tio ĉar ni estas “amoralaj**,  
ne adaptas etikajn motivojn. Male. Ni 
konsideras nian idealon pri Socialista 
Socio kiel la plcjegan moralan leĝon de 
nia tempo, la homara solidareco kiel la 
plejaltan etikan principon. Kaj jen pro 
tio ni havas tian indignvolon al vortoj pri 
moralo, al abstraktaj etikaj principoj.

Ĉar moralo, etiko, bono kaj malbono, 

honesteco kaj malhonesteco, — ĉio ĉi 
estas ne memstaraj eternaj por ĉiuj 
homoj kaj por ĉiuj tempoj utiligeblaj 
leĝoj. Ili estas devenigitaj kaj difinitaj 
per la ekonomiaj cirkonstancoj en kiuj la 
homaro vivas, per la sociaj rilatoj, kiuj 
estas enfiksitaj inter la klasoj.

En socialista socio, ekzemple, la plej 
alta leĝo de la hodiaŭa mondo “ne ŝtelu!**  
fariĝos simpla sensencaĵo, ĉar malaperos 
la sociaj kaŭzoj, devigantaj iun forpreni 
de aliu lian havaĵon.

Kontraŭe, iĝas en la nuna mondo de 
privat-propraĵo kaj kapitalistaj profit- 
egoj ĉiuj “moralaj leĝoj**,  kiuj sonas tiel 
akre kaj klare, malplenaj vortoj, paperaj 
leĝoj, kiujn ĉiuj havas sur la lipoj, sed 
uzas ilin malofte praktike.

Certe ŝtelas ne ĉiuj en estanta mondo 
naztuketon (ne profitas!) kaj ne mort- 
igas siajn parencojn (ja ekzistas malliber- 
ejoj!), sed oni devas esti politika suĉ- 
infano, aŭ lerta hipokritulo por paroli 
serioze pri tio, ke en la nuna mondo oni 
asertas ĉiujn ŝtelaĵojn kaj rabaĵojn kiel 
krimojn.

Vere, Ia perceptoj pri ŝtelo kaj rabo 
kunprogresis kun la progreso de la kapi- 
talista ŝtato, lli estas skulptitaj kaj polur- 
itaj, sed esence, efektive ne estas forig- 
itaj de la publika vivo de la hodiaŭa 
mondo.

Kaj pravaj estas la advokatoj de la 
antaŭa “leĝa**  registaro de Ĥjena-Piast 
(Ia plej reakcia konservativa partio en 
pola sejmo, kiu konsistigis la registaron 
de Vitos renversita de marŝalo Pilsudski 
dumla maj-ribelo. TrorfJ,kiam ili skribas, 
ke en ĉiuj regionoj de Usono ĝis la plej 
malgranda Stafeto en Eŭropo estas la 
moralo tre difektata en la ŝtatvivo.

Oni ŝtelas, koruptas, rabas civitanojn. 
Ĉar la fundo de la kapitalista ŝtato sin- 
apogas sur egoismo, privat-interesoj, por 
ebligi al si grandparte elsuĉi pli kaj pli 
multe de la melkata ŝtat-bovino.

Unuj faras tion cinike, malnoble, mal- 
kaŝe, aliuj lerte, kaŝe, noble. Unuj kaptas 
tion por si mem, por la propra familio. 
Aliuj por la tuta klaso, por la kapitalistoj 
ĝenerale, por la granda familio de ĉiuj 
sataj kaj riĉaj.

Cu ne scias ĉiuj novaj modernaj 
moral-predikantoj, ke en la okuloj de 
laboristoj estas “senmorale**,  kiam oni 
forprenas de ili la lastajn pesojn, restiĝ- 
intaj de la malfacilega laborado kaj per 
tio oni “faciligas**  la kapitalistojn kaj 
bien-posedantojn. ke ili povu elspezaĉi 
plie milojn por siaj “leĝaj**  edzinoj kaj 
fi-amatinoj, diboĉi en drinkejojn kaj for- 
kartludi milojn.

Aŭ ree, ke ĉiuj magnatoj kaj kapital- 
istoj, konservativuloj» liberaloj, dom-
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Stato de 1’fervojistoj en la distrikto Kassel
La fino de 1’ mondmilito kaj la per 

Daveskontrakta provo, kiu intencas 
solvi la demandon pri la kompenso de 
I’ mondmilito, ege influis la ekonomian, 
socian kaj leĝan pozicion de I’ germana 
Laboristaro fervojista. Ois 1924 estis la 
germanaj fervojoj sub ŝtata administr- 
ado. Sekve de la efektivigo de la Daves- 
kontrakto tio estis aliigata laŭ “ger- 
mana regna leĝo* 4, en “privata akcia 
entrepreno44. Ties akcia kapitalo kon- 
sistas el 15 miliardoj germ. markoj, 
nome 13 miliardaj akcioj el unua eldono 
kaj 2 miliardoj privilegiitaj akcioj. La 
akcioj de 1' unua eldono troviĝas en 
regna posedo germana. Krom tio la 
fervojoj estas ŝarĝataj kun 11 miliardoj 
da fervojaj obligacioj, kiuj estas dispon- 
ataj al la kreditanta™ (Entente) de 
Germanio. La Tentigo kaj amortizo de 
ĉi kredito estas regulita laŭ plano, kiu 
celas ke ĉi kredito estu amortizota ĝis 
1964. Komence de 1925 estos pagenda 
1 miliardo ĉiujare. Tio estas po kapo de 
Laboristaro fervojista 14C0 mk.’), sum- 
ego, kiam oni pripensas, ke la meza 
jarsalajro de fervojista laboristo estas 
1600 mk. La regnaj fervojoj do fariĝis 
gravega objekto de 1' reparacio. Ili estas 
ŝarĝitaj per 26 miliardoj, dume la ceteraj 
industrioj tutaj nur per 5 miliardoj. 
Unua instanco de 1’ fervoja regna entre- 
preno estas la administra konsilantaro, 
kiu estas okupata per reprezentantoj

‘) 1 mk germ. — 0,24 Doi.

posedantoj kaj manufakturistoj opinias 
senmorale, kiam la laboristoj volas havigi 
al si pli por sia laboro?

Tio estas la ĉefaĵo. En la nuna tempo 
de akuta klas-batalo, kiu iras inaldolĉege 
en Ia tuta mondo estas neniu moralo, 
neniu konkreta etika principo, por ĉiuj 
utila. Estas moralo de riĉuloj kaj satuloj, 
moralo de kapitalo kaj laboro.

Kaj pro tio oni ne povas operacii en 
soci-politikaj demandoj per ĝenerala 
“moralo44 per abstrakta “honesteco44. 
Oni devas klare diri: pri kia “moralo44 
estas parolate, ĉu pri la moralo de kapi- 
talo, kiu rabas kaj manĝegas kiel vulpo 
kaj kaŝiĝas dumfare en ŝaffelo, ĉu pri 
la moralo de laboro, kiu konsideras 
privat-propraĵon kiel ŝtelaĵon, kiu pre- 
dikas solidarecon inter ĉiuj laborantoj 
kaj batalon kontraŭ parazitoj.

Kaj ĉar ankoraŭ estas neniu firma 
percepto pri moralo (kaj malestos dum la 
homaro estos dividata en kontraŭaj 
klasoj) ni ne havas konfidon al tiuj, kiuj 
evitas en politiko klarajn soci-politikajn 
programojn kaj volas ilin ŝanĝi per 
“moralaj44 vortoj.

Ĉar tio mem estas ankaŭ programo — 
programo kontraŭ la klara “moralo44 de 
laborista klaso.

Elkeligis Max Ŝpetrik (5323).

konataj de 1’ germana kaj eksterlanda 
entrepreno.

La salajroj, laborkondicoj, libertempo 
ktp. estas regulata pere de tarifkon- 
trakto inter sindikatoj kaj administracio. 
La laboristoj estas dungataj laŭ ilia 
speca okupo. Ekzistas 7 salajrogrupoj: 
1—3 grupoj enhavas specialistojn kaj 
4—7 grupoj manlaboristojn. La horsa- 
lajro por la grupo 3 (specialistoj) sum- 
iĝas je 68 pfenigoj’) kaj por laboristo el 
salajrogrupo 6 (simplaj laboristoj) 55 pfe- 
nigoj. Laŭ kontrakto okupataj laboristoj, 
precipe tiuj en la metiejoj, pligajnas 
proksimume 20 procentojn. Samtempe 
estas pagataj familiaj aldonoj, por la ed- 
zino kaj ĉiu infano 27 pfenigoj potage. 
La tutsalajro de specialisto en grupo 3 
kun edzino kaj infano sumiĝas je 45 mk. 
posemajne, de nespecialisto kun edzino 
kaj 1 infano 36 mk. posemajne. La cetero 
estas kotizoj sociasekuraj kaj salajro- 
imposto. Por havigi skalon de 1’ salajra 
aĉetpovo, ĉi sekvas la prezoj de kelkaj 
vivrimedoj gravaj. Po kilogramo da:

loĝejo (duĉambra) pomonate 30.— mk.

lardo.............. .... 2.80 mk.
butero........... .... 4.- „
pano (sekala) .... 0.42 „
terpomoj . . . . .... 0.10 ,.
porkaĵo . . . .
bovaĵo ........... .... 2.80 ..
paro tla ŝuoj . .... 18.— „
litro da lakto . .... 0.28 „
1 ovo ........... .... 0.12

La suprenomitaj salajroj valoras por la 
urbo Kassel. Ekster tio estas la regna 
teritorio koncerne la salajran altecon 
dividita en 3 ekonomiodistriktoj kaj ĉi 
lastaj refoje en 5 lokaj kategorioj (kla- 
soj). Do estas la salajroj de fervojistoj 
tro diferencaj. La administracio kredas 
per la sistemo de 1’ salajrodiferencoj 
malfortigi Ia solidarecon interne de 
1' tuta fervojistaro.

La ceteraj difinoj materiaj de 1’ tarif- 
kontrakto rilatas la garantion de liber- 
tempa permeso sen interrompo de salaj- 
ropago, pago por festotagoj kaj pago- 
garantion dum labora preterlaso, kiun 
kaŭzas ordigo de personaj aferoj gravaj. 
La nombro de laborjaroj reguligas la 
libertempon. Estas kalkulataj minimume 
3 kaj maksimume 18 tagoj da liber- 
tempo. Sep el la dumsemajnaj festo- 
tagoj jare estas pagataj. Kiel gravaj 
aferoj personaj, por kiuj dum labor- 
preterlaso la salajro estas garantiata, 
valoras ekzemple: enterigo de geedzoj, 
de gepatroj aŭ infanoj kaj doktora ku- 
racado de la laboristo dum la labor- 
tempo.

’) 1 Doi. = 420 pfenigoj.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

“SENNACIECA REVUO"
aperos kiel triobla n-ro kaj estas eksped- 

ata kun n-ro 152 de “Sennaciulo"

La labortempo estas 9 horoj tage. 
ekskluzive la paŭzoj. Ni seninterrompe 
laboras de la 7-a h. antaŭtagmezo, ĝis 
la 16,45-a posttagmeze. Granda parto 
de la Laboristaro, kiu funkciadas en 
ceteraj servejoj, okupiĝas kaŭze de I’ la- 
bortempleĝo ĝis 12 horoj dum diversaj 
tagoj de 1’ semajno. Al la lasta kate- 
gorio ankaŭ mi mem apartenas.

Samkiel la ceteraj laboristoj german- 
aj, ni fervojistoj estas asekurataj kon- 
traŭ malsano, akcidento, invalideco kaj 
senlaboreco.

La malsano - asekuro estas regulata 
per regna leĝo. La kotizoj estas stari- 
gataj po 2/s de la laboristo kaj po ’/3 de 
1’ entreprenanto. La laborista parto sum- 
iĝas proksimume je 2.10 mk. posemajne. 
La asekurejoj efikas por la membro 
(asekurato) kaj familianoj: liberan kur- 
acadon. senkostan prizorgon de medi- 
kamentoj kaj aliaj kuraciloj, hospitalkur- 
acadon ĝis la 26-semajna daŭro kaj 
naskiĝa helpo. Krom tio subteno de 
1’ duona salajro por la asekurita mem- 
bro dum malsanoj kies sekvoj estas sen- 
laboro.

La kotizoj de “asekuro kontraŭ ak- 
cidentoj44 same regulitaj per la regna 
leĝo starigiĝas sole de 1’ entreprenisto. 
Se laboristo per metieja akcidento sa- 
lajre malprofitas, tiam li ricevos dum 
la periodo renton respondeblan, kon- 
forme kun sia laborpovo. Procente Ia 
labormalutilo estas regulata per kurac- 
isto konfideman kaj laŭ tio fiksata. Se 
laboristo mortige akcidentas, la fami- 
lianoj ricevas renton, por vidvino 
de 1’ akcidentita salajro, krom tio sanie 
’/6 po infano.

La sumojn de invalidoasekuro podu- 
one donas la laboristo kaj la entrepren- 
isto. La laborista parto sumiĝas pose- 
majne 0.70 mk. Tiu, sekve de mal- 
juneco. malsano aŭ iu ajn kriplaĵo, ne 
phi estas kapabla akiri ’/„ de 1’ sana 
laborista salajro, invalidiĝas. Denove 
atestas konfidema kuracisto, ĉu iu estas 
invalida. La invalidrento sumiĝas prok- 
simume je 33 mk. pomonate kaj po in- 
fano ĝis la 15. vivjaro alpagon de 7.50mk. 
Se mortas asekurato, tiam liaj infanoj 
ĝis la 15. vivjaro ricevas orforcnton. 
Porvidvina rento nur estas garantiata, 
se ŝi mem invalidiĝis.

Krom ĉi leĝaj aranĝoj, ankoraŭ por 
la fervojistoj ekzistas asekuroj privataj 
je aldono de subvencio kaj invalidrento. 
La kotizaĵasckuron je aldono de sub- 
teno sole Ia laboristoj mem alportas, sed 
Ia kostojn de 1’ aldonrento al invalid- 
rento po a/5 la fervoja administracio. 
Nek la malsansubteno, nek la inValid- 
rento devas superi la iaman salajron.

Jen kelkaj punktoj gravaj pri Ia eko- 
nomia kaj socia pozicio de l' germanaj 
fervojlaboristoj. Ankoraŭ restas multe 
da klarigoj, sed nin okupas precipe Ia 
aspiroj raciaj kaj la sur teknika pro- 
greso restantaj ŝanĝoj en la laborpro- 
ceso. SAT-ano 265.



8 SENNACIULO

DET R O LM l LI TO
Luktado de oleokarteloj

Kiu ne konas la cirkonstancojn, tiu 
rajte povas demandi, kio faris la mal- 
grandan Albanion subite tiel grava 
punkto, ĉirkaŭ kiu nun jam de monatoj 
oni mobilizas Ia grandpotencojn kaj kies 
itala okupado aŭ neokupado kaŭzas tiom 
da zorgoj por Ia jugoslava registaro.

La respondo estas tre mallonga.:
la albaniaj petrolfontoj.

Ĉirkaŭ tiuj fontoj nome daŭras la 
batalado, la luktado ne sole inter Jugo- 
slavio kaj Italio. Tiuj ĉi ŝtatoj estas 
efektive nur la pioniroj de la grand- 
potencoj, kiuj jam delonge konkuras por 
la olefontoj de Albanio kaj ili ĵaluze

por la albanaj olefontoj. La vera kaŭzo de la albana konflikto.

metroj de Valona, sed dum sia elmarŝo 
ili detruis ĉiujn establaĵojn.

La grandaj petroltrustoj de la mond- 
merkato rapide klopodis lokiĝi ĉirkaŭ la 
kaŝitaj trezoroj de 1’ albana tero. Ciu 
volus certigi monopolon por si. Kaj jen, 
viciĝas Ia Anglo-Persian Oii Comp. 
(Angla-Persa Oleo-Kompanio), Ia usona 
Standard Oii Comp., la ltala ŝtatfervoja 
Kompanio, fine Ia franca "Credit Gene- 
ral des Petroles" (Generala Kredito de 
la petroloj). La konkurantoj ne multe 
hezitis kaj efikigis la plej diversajn in- 
fluojn por kapti almenaŭ parton el la 
ĉasaĵo. Ciu tiu petrolbatalado daŭris kvar 
jarojn kaj.nun jam grava krudoleo-pro- 

eĉ kundeficite ĝi vendis la krudoleon, 
kiam temis pri neniigo de la ekaperinta 
konkuranto.

Sed en 1892 ĝi trovis danĝeran 
konkuranton:

La Nobel- kaj la Rothscliild-firinoj 
kuniĝis por la ekspluatado de la rusaj 
petrolfontoj kaj ili laŭgrade elŝovis la 
Standard Oii Comp.-on el Eŭropo, eĉ 
jam kelkloke ankaŭ ekster Eŭropo ili 
ekkonkuris kontraŭ ĝi. La luktado ne 
daŭris longtempe, ĉar en 1895, post forta 
batalo, interkonsentis la du grandaj 
krudolegrupoj kaj je la kosto de la kon- 
sumanta faris kartelon la Standard Oii

Kmdoleo-produktado de l’ tutmondo dum 1925: 1610 milionoj da hektolitroj.

rigardas la provojn de 1’ unu aŭ de 1’ alia 
por la akiro de la fontoj.

Albanio sur la landkarto de Ia Balkana 
duoninsulo eĉ nun aspektas tiel, kvazaŭ 
krom nuda monto kaj aĉa tero apenaŭ 
estus io tie. Kun sia 30 000 km-a teritorio 
ĝi havas sume 60 000 loĝantojn. Nur dum 
la milito oni rimarkis, ke la griza albana 
tero kaŝas en si grandegan trezoron. 
Pro la multa pluvo kaj granda varmo tie 
la tero dufoje produktas kaj la kamp- 
mastro

dufoje rikoltas.

De tritiko, maizo, sekalo, aveno tre 
signifa eksporto estas atingebla per kon- 
forma kulturado, kaj ĝiaj unuarangaj 
kotonkampoj kaŝas en si grandegan 
trezoron. Pli ol l 000 000 da ĝiaj olearboj 
produktas jare 1000 tunojn da oleberoj, 
kiujn hodiaŭ ia italaj fabrikistoj tre bone 

• utiligas. Tre riĉaj estas ankaŭ ĝiaj 
arbaroj. Je ĝia tabakmonopolo jam Ia 
angloj metis siajn manojn. Kvankam 
industrion ne havas Albanio, sed ĝi havas 
en Ia Tepelen-a valo karbon kaj en la 
proksimo de Korica unuakvalitan lignit- 
on. Sed ĉio ĉi estas sensignifa kompare 
al la ĉefa trezoro, al la plej ĉefa valoro 
de Albanio, al ĝiaj petrolfontoj.

La italoj
kiel proksimaj najbaroj plej bone konas 
la fonton de tiu ĉi multvalora varo. Dum 
la okupado de Valona ili grandkvante 
ekspluatis la petrolfontajn je kelkaj kilo- 

duktado estas en Albanio parte de supre- 
menciitaj kompanioj, etendigantaj sur 
grundo de 32 (XX) ĝis 50 000 hektaroj.

La plej grandan sukceson havis ĝis 
nun la Anglo-Persian Oii Comp., kies 
unu fonto produktas tage ne malpli ol 
400 tunojn da krudoleo. La grand- 
kapitalo jam tre frue ekkonis la grandan 
signifon de la krudoleo kaj ne estas 
hazardo, ke la plej grandaj entreprenoj 
de la tutmondo estas krudoleo-entre- 
prenoj. La Standard Oii Comp., mamut- 
entrepreno de Rockfeller (Rokefeler), 
estas la plej granda. Jam antaŭ la milito 
ĝi kontrolis 91 % de 1’ amerika petrol- 
produktado. Gia jara pura profito jam en 
1905 estis 80 000 000 dolaroj. — En 
Eŭropo la "Niederlŭndische-Petroleum- 
Gesellsclialt (Nederlanda Petrola So- 
cieto) estas ne nur la plej granda petrol- 
kompanio, sed dume la plej potenca 
entrepreno de Eŭropo. En 1890 ĝi fond- 
iĝis kun fundamentkapitalo de 1 000 000 
hoi. guldenoj kaj ĝia nuna fundament- 
kapitalo estas ne malpli ol 600 000 000 
hoi. guld. Nenio estas pli natura ol tio, 
ke ĉi tiuj gigantaj entreprenoj prosper- 
igas siajn grandegajn profitojn ankaŭ 
politike.

Komence de 1890 la amerika Standard 
OirComp. diktis ankaŭ sur la eŭropaj 
merkatoj. Vane eksperimentis kontraŭ ĝi 
la pli-malpli grandaj amerikaj produkt- 
antoj, la unua iom post iom mortkonkuris 
ĉiujn. El ĝia monstra enspezo facile suf- 
iĉis, se dum monatoj, eĉ jaroj, senprofite 

Comp. kun la unuiĝinta Nobel-Rotsehild- 
firmo.

Sed la ĝojon por paca ekspluatado de 
I’ merkato, embarasis Ia “Deutsche 
Bank" (Germana Banko) en 1898, kiu 
unuiĝinta kun la "Wiener Bankverein" 
(Viena Banksoeieto) fondis la trian 
petrolan momi grupon por la ekspluatado 
de la rumaniaj petrolfontoj. Ci tiu estis 
la Steaua Rumana.

Krom tio ankoraŭ 13 tre signifajn 
petrolentreprenoj!! fondis Deutsche Bank 
en ĉiu plisignifa lando de 1’ mondo.

Dume fondiĝis la granda angla petrol- 
societo: La British Petroleum Comp. 
(Brita Petrol-Kompanio) kaj ĉi tiu tre 
signifa interesgrupo unuiĝis kun la 
societo de la Deutsche Bank kaj ili 
fondis la Eŭropan Petrolan Union en 
Bremo, kiu nun jam kun unuiĝinta forto 
ekbatalis kontraŭ la Standard Oii Comp. 
Sed ankaŭ la konkurado de Eŭropa 
Petrola Unuiĝo ne daŭris longtempe kaj 
en 1907 fondiĝis nova granda kartelo 
inter la Eŭropa Petrola Unuiĝo kaj Stan- 
dard Oii Comp.
Tiu ĉi estas la plej granda kartelo, kiu 
iain ekzistis en la historio de 1' mond- 

ekonomio.
La mondmilito por iom da tempo 

ŝanĝis Ia situacion. La rumaniaj kaj 
galiciaj petrolentreprenoj de 1’ Deutsche 
Bank transiĝis en la manojn de 1’ entento. 
La Steaua Rumana fariĝis posedo de 
angla kapitalo.
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VIRINA FAKO
La virino en la industrio

La iniciaton al ĉi-tiu temo donis al mi 
interparolado en la tramo, kiun mi iam 
matene travivis. Mi renkontis la iaman 
majstron de mia jedzo, kiu demandis, ĉu 
li havas laboron? Kiam mi respondis: 
Ne! Ii rediris al mi: Vi, virinoj estas mem 
kulpaj je tio, ĉar vi ja anstataŭas la 
virojn en la laborejoj kaj forprenas al ili 
Ia okupojn kaj la salajron. Pri ĉi-tiu 
frazo mi meditis kaj demandis min: Cu 
li eble pravas?

Kial laboras la virinoj? Mi opinias, 
ke multaj kauzoj ekzistas, kiuj devigas 
la virinon iri en fabrikejon. Sendube la 
mondmilito pasinta estas la plej grava el 
tiuj kaŭzoj, ĉar pro la foresto de la viroj, 
la fabriklaboro estis devo por la virinoj. 
Kaj poste, kiam multaj ne revenis, kion 
volis fari Ia virinoj? lli devis labori, 
salajri por ne malsatmorti kun siaj idoj.

Alia speco estas Ia ina fraŭlo, kiu estas 
sola kaj memstara, kaj devas zorgi por 
siaj nutraĵo, loĝejo, vestaĵo ktp. (Sed 
mi kredas, ke tiuj inaj fraŭloj ne estas 
pli kapricaj ol Ia viroj.) Sed kial ekzi- 
stas tiom multaj fraŭloj inaj? Ankaŭ la 
mondmilito estas la ĉefkaŭzo. ĉar ĝi 
postulis kelkajn milionojn da mortintoj 
sen la kripluloj. Ci-tiu ege malfavora 
fakto por la edziniĝ-kapablaj fraŭlinoj 
devigas ilin labori, ĉiam labori, por mem 
akiri la vivbezonaĵojn.

Kaj trie, ĉi-tiu estas certe la plej grava 
katizo, la maldolĉa, frukto de la milito, 
ĉar sekvo de ĝi: la salajro de la laboristoj 
estas tro malsufiĉa eĉ por plenumi la 
necesajn vivkostojn de familio. Tial la 
edzino vole-nevole devas perlabori por

Sed la germanoj ne restis longtempe 
scii ago kaj la politika malamo forte 
vivis ankoraŭ, kiam la internacia grand- 
kapitalo jam paciĝis ĉirkaŭ la petrol- 
fontoj. La “Deutsche Erdola (D. E. A.- 
(iei mana Teroleo) unuiĝis kun unu de la 
plej grandaj ĉeĥaj industriistoj, barono 
Liebig (Libig) malantaŭ kiu estas grand- 
ega franca financgrupo kaj kune kun 
svisa societo ili fondis kun 210 milionoj 
da svisaj frankoj la Internacian Petrolan 
Union (I. P. U.), kiu baldaŭ trovis inter- 
rilaton kun la grandega holanda grupo 
Niederlandische Petroleuin-Gesellschaft. 
Pere de la lasta grupo I. P. U. havas 
kontakton kun Shell Transport and Tra- 
ding Comp., kiu en ĉiuj merkatoj de 
1’ mondo serĉis kaj trovis manieron por 
la konkuro.

Plejlastatempe la krudoleon oni dividis 
tiamaniere inter la merkatoj de 1’ mondo, 
ke Shell Transport an Truding Co. 
provizas la azian merkaton, dum la 
eŭropan merkaton, escepte Holandon, 
havas la Standard Oii Co. kaj la rusaj 
produktantoj.

forigi la diferencon inter en- kaj elspezoj. 
Virino, kiu vere al la viro volas esti 
Kamaradino, tion faras sen postulo flanke 
de la edzo, ĉar la ekonomia mizero kaj 
la konstanta krizo kondiĉas ĉi-tiun kun- 
laboradon. La edzo sola nuntempe ne 
havas la eblecon nutri sian familion 
hominde.

Ankaŭ jam en pasinta pactempo antaŭ- 
milita ĉi-tiu mizero puŝis multajn virin- 
ojn, eĉ infanojn en fabrikejojn; Mi nur 
atentigas vin je la Erzgebirg’a ludil- kaj 
je la Vogtlanda punt-industrioj, kiuj estis 
mondkonataj pro mallaŭdataj ekspluat- 
rimedoj kaj veraj malsatsalajroj.

Kaj nun staras la demando: Cu la 
virino estas plenvalora? Kion la virinoj 
postulis dum la granda revolucio (franca) 
pro kio ili batalis, ofte ankaŭ mortis, tio 
realiĝis. La viringento ne nur supreniris 
la eŝafodon, nuntempe ankaŭ la tribunon. 
Sed malgraŭ tio, la takso de la virino kaj 
de ŝia laboro estas ĉe multaj viroj laŭ la 
senco de pensmaniero mezepoka. Mi- 
lionoj da viroj ankoraŭ postulas obeemon 
de siaj edzinoj, milionoj rigardas ilin kiel 
etvaloran estaĵon, devigata servi al la 
viro. Sed ankaŭ ĉi tiuj antaŭsuperak- 
vegaj opinioj de multaj devas malaperi, 
same kiel jam multaj societaj antaŭjuĝoj 
de mezepoko ankaŭ malaperis.

La metio estas forprenita de la maŝino. 
La laboro estis dispartigata, simplaj 
laboristoj anstataŭas la metiistojn. Kaj 
la nunaj nenion posedas krom ilia labor- 
forto (ili estas laborsklavoj), kiun ili 
vendas por salajro al la tnaŝin-posedanto. 
Ankaŭ la laborforton de virinoj kaj kna- 
binoj aĉetas la kapitalistoj. Kial? Ĉar 
ĝi estas malmultekosta. Kaj nun iras en

Tiu ĉi kartelo ja koncernas nur la 
prezojn kaj en prezo ili ne konkuras unu 
kun alia, sed des pli akra konkuro estas 
por la akiro de la novaj borteritorioj kaj 
antaŭ niaj okuloj en ĉi momento sur la 
teritorio de Albanio okazas senindulga 
luktado de l’ grandaj petrolfirmoj por la 
posedo de l’ albanaj Iontoj.

Resumante ĉion, hodiaŭ same, kiel 
antaŭ la milito, estas du grandaj trustoj, 
kiuj havas kvazaŭ mondmonopolon: la 
angla-holanda trusto, kiu finance kaj 
politike signifas plenan unuecon kaj 
Standard Oii Societo, kiun politike akraj 
kontrastoj dividas unu de la alia, sed kiuj 
en des pli plena unueco estas koncerne 
la profiligon de 1’ krudoleo.

Sendube, ke la problemo de 1’ krudoleo 
en la saman armeon pelas imperialismon 
kaj kapitalismon kaj estas sen dubo, ke 
tiu ĉi alianco estas unu el la ĉefaj kaŭzoj 
pormilitdanĝeraj, kontraŭ kio ĉiu homo 
pensanta humane kaj socie devas kon- 
korde serĉi la konvenan medikamenton.

D-ro Jozefo Nddaŝ.
Resume elhungarigis: Koleki ivano. 

la fabrikejon kiel la viro. La ĉasta dom- 
inastrino ne plu ekzistas. Ankaŭ por la 
virino estas la mondo ŝia domo. La ka- 
pitalismo devigas la virinon partopreni 
je publika vivo; ĝi starigas ŝin pro la 
uzado en la kapitalista produktprocedo, 
sur la grandan foirejon de la mondo.

Mi ankoraŭ foje devas citi, ke Ia akir- 
laboro de la edzinigita virino estas sekvo 
de la malbona salajr-proporcio de indu- 
strilaboristo, kiu ne permesas sufiĉan 
nutrigadon de familio. Ofte ankaŭ la 
emo kontentigi la modestajn kultur- 
bezonojn donas eksciton al Ia laboro por 
la virino. Sed ne nur la industri-labor- 
isto, ankaŭ tiu de memstara metiisto kaj 
de malalta oficisto devas salajri. La 
tempo, kiam la juna fraŭlino esperis, ke 
la monakiro ĉesas per edziniĝo, jam 
longe preterpasis. Sekretaj sopiroj tiuri- 
late apartenas en la regnon de la revo. 
Oni povas doni ĝin al la fabelo en kiu la 
princido svatiĝis la ŝpinistinon.

Laŭ la kalkulado je la 15-a de julio 
1925 sin montras, ke inter 12‘-j milionoj 
da laboristoj estis 2% milionoj da inoj.

La virin-laboro ne estas hazarda, kun 
la milito kunigita fakto, sed la produkto 
de la moderna labormetodo, de la tiel- 
nomata industria ideo.

La ideo havas la sencon eluzi ĉiun 
laborforton kaj ĝin fari produktema. Ci- 
tiu nova labormetodo montriĝas kiel 
nova fonto por la kapitalisto je plivaloro. 
Virino kapablas pli bone ol viro por takta 
aŭ ritma laboro kaj tion pruvis la prak- 
tiko. La viro entute havas la medit- 
konstruan talenton, male la virino havas 
la sencon, komparebla kun fanatika ordo. 
por precizeco en etpartoj. La virino 
mem ne urĝas en Ia industrion, sed la 
industrio postulas la virinon. Filistroj 
kaj etburĝoj kontraŭbatalas la virin- 
laboron, ĉar ĝi ŝajne pezigas la labor- 
foiron. Vere. la situacio sur la laborfoiro, 
la grandeco de la senlaborulcifero ne 
dependas de la milionoj da virinoj labor- 
antaj en Germanio kaj en tuteŭoropo. 
Tion aserti signifas miskompreni la 
faktojn, signifas jeti la malpacpomon en 
la vicojn de la Proletaro. La situacio 
sur la laborfoiro estas plie sekvo de ia 
kara aŭ malkara produktfabrikado.

La klarigojn montras al ni, ke Ia virino 
ne plu estas ckzilebla el la industrio kaj 
sekve de tio Ia viroj havu la devon 
estimi ilin kiel samvaloraj Kamaradoj kaj 
alceli, ke la amaso de laboristino ankaŭ 
organize estu kunigata al la laborularo. 
Fio nur povas okazi per aniĝo al la sindi- 
katoj. Tie la virinoj devas batali ŝultro 
ĉe ŝultro kune kun Ia viroj, por ke baldaŭ 
aperu matenruĝo de pli bona sociordo, 
la socialismo.

El lekcio de K-dino Sonio Schiifer- 
Stuttgart
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Virino en Sovetoj
La Oktobra revolucio proklamis la 

plenrajteco» de la virino en ĉiuj sferoj 
de la socia vivo. Sed nura proklamo de 
tiuj rajtoj ne sufiĉas; estas bezona longa 
kaj nmltpeniga laboro, por ke virinoj 
efektivigu reale tiujn rajtojn, kiujn ili 
bavas sur papero.

Soveto estas la plej montriĝu formo, 
por ekmezuri la aktivecon de gelabor- 
istoj. Tial plenan signifon por ni bavas 
kelkaj ciferoj pri la partopreno de

Virino membro de Soveto en Turkmenio.

virinoj en la elektoj kaj laboro de 
Sovetoj.

Pasintjare en 134 urboj de Sovetio 
(krom Leningrad kaj Moskvo) virinoj je 
43,5% partoprenis en la elektoj de So- 
vetoj — en nuna jaro tiu cifero plialtigis 
ĝis 51,5%. Se ni prenos nur virinojn 
— membrojn de profeŝiunuiĝoj, tiam la 
lasta cifero plialtigos ankoraŭ — ĝis 
64.7 %. En kelkaj urboj kaj fabrikoj la 
elcento de virinoj, partoprenintaj en la 
elektoj de Sovetoj,estas tre granda; ekz. 
en Vladimir, Leningrad kaj Moskvo ĝi 
atingis eĉ preskaŭ nekredeblan ciferon 
95—100. En Leningrad la elcento de 
partopreno de virinoj-teksistinoj estis 
pli alta ol tiu de viroj (91,2% kontraŭ 
89,6%).

Proletinoj estas dum la sovetelektoj 
aktivaj ne nur pro sia multnombreco, sed 
ankaŭ pro-tio, ke ili aktive pridisputas la 
kandidatojn.

Tia estas la bildo en urboj; sed en 
vilaĝoj estas iom alie: tie, kun la okazoj 
de granda aktiveco de la virinoj dum la 
elektoj (ekz. en Kartvelio la elcento de 
virinoj, partoprenintaj en elektoj, altiĝis 
de 20,9% ĝis 33,5% ; en Sibirio — de 
20.4 ĝis 31.3%, en Uzbekistan ĝi pli- 
altiĝis je 2% fojoj), ni havas la lokojn, 
kie tiu elcento iom malaltiĝis; ekz., en 
Uralregiono je 8.1%, en Astrafiana 
gubernio — je 3,1%. en Kabarda aŭto- 
noniia regiono eĉ je 18%. en Kirgiza 
respubliko de 21.2 ĝis 13,9%.

Precipe videbla estas negranda parto-

T H I SCIIEM©© KAJ TJEIKLVIIK©
Nova kuracilo kontraŭ karcinomo

Profesoro Bell, estro de bioptika in- 
stituto de 1’ universitato en Liverpool, 
anoncis sian novan kuracilon kontraŭ la 
terura malsano karcinomo en la medi- 
cina akademio de Toronto. Oni scias, ke 
karcinomaj ĉeloj havas grandan viv- 
energion, enhavante pli ol aliaj material- 
on bezonan por rapida kresko kaj 
divido. Antaŭ 5 jaroj venis en hospitalon 
de Liverpool graveda virino en stato 
tute senespera. Prof. Bell injektis pre- 
paraton el plumbo kaj la virino sana for- 
lasis la hospitalon kaj de tiu tempo havis 
du novajn infanojn tute sanajn. Sen- 
espereblaj pacientoj denove resaniĝis 
tute kaj povas regule labori. D-ro Adami 
el universitato publike anoncis rezultojn 
kaj sukcesojn. Nova preparato signifas 
evoluon de kuracista scienco, ĉar karci- 
nomaj aferoj inter homoj kaj bestoj pli- 
grandiĝas. Eksperimentoj kun hundoj, 
trutoj, kokinoj, kiuj ankaŭ ofte suferas 
pro karcinomo estas bonegaj. Ois nun 
oni ne povas diri, ĉu la malsano estas 
kaŭzita de parazitoj, kiel siatempe pensis 
Sjobring, Adamkiewicz kaj aliaj. Certe 
ĝi ne estas infekta kaj hereda.

Danĝero en aero-polvo!
Urba aero plena je polvo enhavas 

diversajn bakteriojn de pusaj malsanoj, 
de tetano, tuberkulozo k. a. Tiel mi 
kalkulis dum mia studvojaĝo en ger- 
manaj urboj 1922:
Herrenhut .... je 1 m’ 8 200 polveroj
Dresden........... 99 286 OOO 99

Berlin .............. 99 2 313 000 99

Bremen........... 99 1 969 312 99

Leipzig (staci-
domo)........... «9 2 364 220 99

Leipzig (placo) 99 3 602 (M)0 99

Bon n................ 99 2 632 000 99

Jena................ 99 3 100 000 99

Zittau .............. 99 1 326 000 99

Rii g en .............. 99 8 200 99

Helgoland .... 99 922 99

Wien................ 99 3 932 000 99

Salzburg (Hohen-
Salzburg) . . . 99 2 320 99

(Rupertgassc) 99 1 102 99

Graz................ 99 12 363 99

Prof. D ro Piedi

prenemo de kamplaboristinoj; ili apart- 
enas al la plej malkleraj grupoj de soveta 
Proletaro.

La elcento de virinoj, kiuj estis elekt- 
itaj en sovetojn, donas iom alian bildon; 
en 154 urbsovetoj inter la membroj de 
sovetoj estas 23,2% da virinoj, pasintjare 
estis 19,5%. Sed en kelkaj sovetoj el- 
cento da virinoj-sovetanoj restis sama 
aŭ eĉ iom malaltiĝis, ekz. en Leningrad 
de 27 ĝis 19,7, en Moskvo de 21 ĝis 18.

Pli malfacile estas doni tiun bildon en 
vilaĝaj sovetoj; en 6194 esploritaj vilaĝ- 
sovetoj la elcento da virinoj preskaŭ ne 
ŝanĝiĝis — estis pasintjare 12,5, nun 
restis 12,4%. La apartaj regionoj estas

Viandmanĝanta Raso
Oni kutime kredas, ke multe da rena 

kaj sang-cirkula malsano estas kaŭzita, 
de Ia misfunkcio de nitrogena metabol- 
ismo. dank al dieto tro abunda je besta 
proteino. Estas do interese legi raport- 
on pri esplorado entreprenita de William 
A. Thomas pri la eskimoj en Norda La- 
bradoro kaj Gronlando, kiuj sin nutras 
eksklusive per fiŝo kaj viando.

Li akiris sian scion el propraj ekza- 
menoj de la indiĝenoj, kaj el la rekordoj 
de danaj medicinistoj. La hospitaloj de 
Grenlando estas bonegaj, kaj D-ro Tho- 
mas povis uzi ne nur la laboratoriajn 
faciligojn sed ankaŭ la statistikojn nuilt- 
jarajn. La dieto konsistas el balenaĵo, 
rosmaraĵo, fokaĵo, ovaĵo, leporaĵo, ur- 
saĵo kaj marbirdaĵo — ĉiujn oni prefer- 
as nekuiritaj. La eskimo ja manĝas mal- 
multon da graso, uzante tion kiel hejt- 
ajon; li preferas la ruĝan malgrason kaj 
hepaton lasante la intestaron ĝis tempo 
de manko. Estas ankaŭ rimarkinde, ke en 
viandmanĝanta Grenlando skorbuto kaj 
rakito ne estas sciataj. Infanoj estas mam- 
nutrataj ĝis ili atingos kvar aŭ ses ja- 
rojn, ĝis ili povos manĝi viandon. En 
Labradoro, tamen, kie la civilizacio jam 
instruis la indiĝenojn aĉeti manĝogren- 
ojn kaj sekigitajn konservitajn nutraĵ- 
ojn. la D-ro rimarkas, ke skorbuto kaj 
rakito estas ĝeneralaj.

La abundeco de somera sunlumo ne 
efektive ŝajnas doni protektadon kon- 
traŭ ĉi-tiu malsano. La klarigo eble 
estas, ke fiŝoj kaj fiŝ-manĝantaj bestoj 
entenas multon da vitaminoj Caj kaj 
Aaj en siaj histoj.

Gia origino estas supozeble la maraj 
vegetaĵoj per kiuj la fiŝoj sin nutras. 
Stefannson ia esploristo unua proponis 
la teorion, ke blankharulo povas trovi 
sufiĉe da besta nutraĵo en la nord-polu- 
sa maro por malebligi la malsanon.

La nekuirita felo de Ia blanka baleno 
estas kontraŭskorbuta, tiel taŭga kiel 
suko oranĝa aŭ banana. Tio, kion la 
eskimo devas ellasi, estas la manĝado 
de ursa hepato, kiu pro ia kaŭzo estas 
tre venena. Trad. el “Lancet“ L. Ujeton.

tamen iaokaze grandaj malaltigoj, mal- 
grafi la aktiveco de la virinoj dum la 
sovetelektoj; en Ukrainio ilia elcento 
entute malaltiĝis je 1,5%, en Blankrusio 
je 2,5%, Pskova gubernio je 2.8%.

Sovetaj, partiaj kaj profesiaj organizoj 
antaŭ la reelektoj de sovetoj multe pro- 
pagandis inter virinaro, por plialtigi 
ĝian intereseinon al politikaj aferoj kaj 
reelektoj; la rezultoj montris, ke iliaj 
penoj ne ĉie donis bonan efikon. Multe 
da laboro estas bezonata inter soveta, 
plejparte tre malklera, virinaro, por 
efektivigi ĝiajn surpaperajn rajtojn por 
socia aktiveco.

Minsk, Blankrusio. p. UirjaSin.
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TRA ESPERANTI©
LA SIGNIFO DE NIAJ KONGRESOJ

La sepan fojon, SAT-anoj el plej diver- 
saj mondpartoj baldaŭ renkontiĝos por 
diskuti pri la ĝeneralaj interesoj de la 
tutmonda laborista esperanta movado.

Ĉu tiuj K-doj venos kiel delegitoj? Ne. 
Ili reprezentos nur sin mem.

Ĉu tio ne estas bedaŭrinda? Eble. 
Kvankam oni povas logike argumenti, ke 
reale estas neeble reprezenti aliulojn.

Do, ĉeestos la kongreson nur K-doj 
sufiĉe monhavaj kaj ĝuantaj libertempon.

Sekve, ĉu decus, ke tiaj kongresanoj 
decidu je la nomo de la tuta SAT-anaro? 
Estas memkompreneble, ke ne.

Tamen, ĉu ne konvenas, ke ili havu la 
rajton kontroli la administran mastrum- 
adon de SAT? Ĉu ne estas tute bone kaj 
trafe, ke K-doj el diversaj regionoj povu 
demandi, esplori ĉu tute normale kaj 
honeste funkcias la SAT-aparato?

Necesas, ke ĉiuj SAT-anoj havu la 
konvinkon, ke iliaj kotizoj, iliaj mondo- 
nacoj estas bone utiligataj, ke tute for- 
estas parazitoj kaj profitemuloj el la 
gvidantaro kaj oficistaro de SAT.

Kontrolado ja estas necesa. Kaj evi- 
dentiĝas, ke tute ne gravas, ĉu ĝi estas 
farata de K-doj el Tokio, el Londono aŭ 
e! Ĉikago. Niaj kongresoj ebligas tian 
kontroladon kaj tio estas nemalgrava.

La ĉiujara renkontiĝo de K-doj el 
multaj diversaj regionoj ebligas ankaŭ 
interŝanĝadon de ideoj, komparon de 
spertoj rilate al la propagando, instruado 
kaj aplikado de nia lingvo.

Niaj kongresoj havas plie tre grandan 
propagandan efikon. Ili ja liveras treege 
bonan okazon por diskonigi esperanton 
tra la tutmonda laborista movado, ĉiu- 
jare ni invitas la plej gravajn laboristajn 
organizojn sendi delegitojn, por ke ili 
proprokule vidu la forton de nia movado; 
por ke ili per propraj oreloj aŭdu kiel 
bele sonas esperanto, kiel flue ĝin parolas 
simplaj laboristoj.

Tio ankaŭ estas grava kaj donas sig- 
nifon al niaj kongresoj.

Oni ja povas bedaŭri, ke ne el ĉiu 
grava urbo povas veni K-do por ĉeesti la 
kongreson. Sed ne utilas bedaŭri kaj 
ĉagreni pro tio, kion oni tuj ŝanĝi ne 
povas.

Venos sendube la tempo, kiam, el plej 
malproksimaj lokoj, povos kongresanoj 
veturi per flugmaŝinoj tre rapide kaj 
malmultkoste. Dume ni devas atenti la 
nunan staton kaj tamen ebligi, ke SAT 
ne estu nura eŭropa organizo. Niaj 
orientaj kaj ceteraj malproksimioĝantaj 
anoj rajtas ankaŭ iarimede influi kaj 
kontroli la mastrumadon de nia Asocio. 
Oni ja povas bedaŭri, ke ĉiurilate niaj 
kongresoj ne estas decidrajtaj, sed estus 

laŭ mi multe pli bedaŭrinde, se SAT 
povus esti kulpigata je eŭropisma 
regemo.

La SAT-kongresoj estas decidrajtaj 
pri kelkaj aferoj; ili ebligas kontroladon; 
ili havas grandan propagandan efikon; 
ili ebligas renkontiĝon kaj konatiĝon de 
multaj K-doj el diversaj regionoj; ili do 
havas grandan signifon kaj utilon.

La organizantoj ne bedaŭru sian penon, 
la partoprenantoj siajn tempon kaj 
monon. — La ne-partoprenantoj ne tro 
ĉagrenu, ĉar ili havas la certecon, ke 
nenio principe grava povas esti fin- 
decidita sen ilia konsento per ĝenerala 
voĉdonado. E. L.

K-do J. Fedorov (5199) 

verkanto de fantazia romano, kies kelk- 
aj ĉapitroj jam aperis en “S-ulo“. Nia 
“financministro**  ĉiam kun granda atento 
kaj ĝojo legas la ĉapitrojn de tiu romano.

K-do Fedorov estas ja fantaziulo, sed 
tamen avertas, ke tro impresemaj K-doj 
devas gardi sili kontraŭ tro facilanima 
“infektiĝo**,  t. e. ke nur tiuj, kiuj havas la 
firman volon fantaziumi ĝis la fino de la 
romano aliĝu al la “Fera Gvardio**.

“FERA GVARDIO DE SAT“ 
Unua deko

Do, fantaziuloj rajtas festi sian propr- 
an jubileon, ili jam konsistigas 10.

Grandega nombro. Vi ridetas? Bon- 
volu kalkuli:

Kiel abonantoj de “Sennaciulo**  ili ĉiuj 
egalas al 30 novaj abonantoj por unu 
jaro kaj 150 dum 5 jaroj..

Komparante kun SAT-kotizoj. ili ĉiuj 
egalas al 150 novaj anoj por jaro kaj 
750 dum 5 jaroj.

Do, vi vidas, ke fantaziulaĉoj tute rajt- 
as esti ĝojaj.

Kaj ne forgesu, ke ekzistas ankoraŭ 
10 uloj, kiuj alvenos dum sekvonta ino- 
nato. Tiam ili egalos al 1500 anoj dum 
5 jaroj, aŭ 30 000 dum 100 jaroj.

Kaj se venos ankoraŭ 10, tiam ... tiam 
ni elkalkulos poste.

Kaj dume vi aŭdas la voĉon el “lando 
de pendigiloj"? Tie unu fantaziulo el- 
fosas la brikojn el sub pendigiloj kaj 
sendas por konstruado de I’ Turo ĝis 
ĉielo. Ĉu vi vidis palacon de princo S.? 
(Se ne, — vidu bildon en n-o 138.) Li 
eĉ iomete difektis sian belegan palacon 
por depreni la brikojn kaj disponigi por 
Turo.

ĉu ne veraj fantaziuloj estas ĉi-tiuj 
uloj?

Atendu iomete, vi ekvidos ankoraŭ 
strangajn estaĵojn ...

U nueli li.*

Esperanto j’e la servo de 
ateismo

Laŭ komuniko de "Bezbojnik**  (Sen- 
diulo) — centra organo de Sovetia Scn- 
diula Asocio, la 22-an de majo okazis 
konferenco de organizitaj sendiuloj de 
Zamoskvoreĉje — subregiono de Mo- 
skvo. La regiono enhavas 40 kontraŭ- 
religiajn ĉelojn, kies reregistriĝinta en la 
lastaj tagoj membraro egalas 1100 per- 
sonojn.

Inter diversaj diskutitaj dum Ia kon- 
ferenco demandoj oni tuŝis ankaŭ pro- 
blemon pri aplikado de esp-o por kunligo 
kun alilandaj organizoj de liberpensularo. 
La grundo por, certe, favora al nia afero 
decido de 1’ konferenco estis jam anti- 
cipe plugita kaj antaŭpreparita per la 
praktika ŝtatlimspita laboro de apartaj 
ĉeloj de 1’Sendiul-Asocio; inter kiuj la 
decidigan rolon ludis sperto de No-a 
ĥemia bataliono (vidu “Sennaciulon" 
n-o 136).

Ne estas neatendite do, ke la konfe- 
renco celkonscie rekomendis al sia 
regiona soveto de sendiuloj estigi per- 
esp-on kunligon de la sendiul-ĉeloj kun 
alilandaj samfakanoj, kiel unu el la ri- 
medoj por plivigligo de 1’ ĉela agado.

SAT-anoj — kontraŭ religiuloj, ni ne 
forgesu nian duflankan taskon — triumf- 
igi esperanton kaj ateismon por la bono 
de la tutmonda Laborularo: do ĉiu el ni 
estu preta ĉiam tutforte kaj ĝuste re- 
spondagi je Ia bezonoj de niaj Sovetiaj 
Gek-doj pri sindonemaj. laborkapablaj 
esperanto-perantoj.

N. Eedotov (3736), Ŝalti y.
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SENNACIULO 13

TRA LA MOVADO
(Kroniko)

Ke en Sovetio niaj K-doj laboras tre 
energie pruvas la arego da skribaĵoj, kiujn 
ni preskaŭ ĉiutage ricevas. Publikigi ĉiujn 
ni absolute ne povas, sed jen resuma ra- 
porto laŭ ili: En Ivanovo-Voznesensk loka 
ĵurnalo “Raboĉij Kraj44 havas ĉiusemajnan 
dukolonan angulon esp-e titolitan “Voĉoj el 
tutmondo" kun leteroj k. kliŝoj ricevitaj el 
ĉiuj partoj de 1’ mondo k. artikoloj eventu- 
ale el “S-ulo". Jurnalo “Krasnij Tl", organo 
de IRU, uzas esp-on por eksterlanda kore- 
spondo k. lokis en n-o 4 artikolojn el 
"S-ulo". La presorgano de Kleriga Fako 
"Putj Prosveŝĉenia" enhavas esp-an paĝon 
pri la ĝenerala esp-o-movado en kleriga 
direkto. — La 2-a Esp-a Konferenco Guber- 
nia en Ivanovo-Voznesensk okazis la 28. 
ĝis 29. 5. 27; partoprenis el 11 lokoj 48 per- 
sonoj, partiaj 13, komjunul. 5, anarkiano 1, 
senpartiaj 39, SEU-anoj 22, SAT-anoj 32. 
Inter la dek decidoj estas: ĉiu SEU-ano 
estu SAT-ano kaj reciproke, plifortigi inter- 
ligon kun eksterlando, organizi kursojn ĉe 
sindikatoj k. enkonduki esp-on en lai lern- 
ejojn, aktive partopreni la 10-an datrevenon 
de la Oktobra Revolucio. — En Kievo vigle 
laboras K-do Viktorov-Cefioviĉ. En aprilo 
li raportis pri esp-o en Brand-fabriko an- 
taŭ 60 ĉeesti n toj k. en la Laborborso antaŭ 
120. — La 1. 5. 27 grupo de la 80-a lernejo 
partoprenis manifestadon kun esp-a afiŝo
k. kantoj. Multaj esp-aj unuamajaj salutoj 
estas ricevitaj cl diversaj landoj, el kiuj 
kvar estas presitaj en lokaj ĵurnaloj k. tri 
disaŭdigitaj per radio. De la 16. 4. 27 ĝis 
la 5. 6. 27 funkciis tuturba ekspozicio de 
internacia interligo, kun pli ol du mil eks- 
poziciaĵoj ricevitaj per esp-o, vizitita de 75 
ekskursoj k. ĉ. 3000 personoj. Rezultigis 
grupo cl 25 junkomunistoj-gvidantoj de la 
junpioniraj taĉmentoj. — En Krasnodar ĉiu- 
lunde kunsidoj de SAT-grupo el 10 K-doj. 
Loka distrikta gaz. "Krasnoje Znanija"
l. 6. 27 presigis artikolon pri la 40-a dat- 
reveno de esp-o. Loka komitato de Kom- 
partio ekinteresigis pri peresp-a laboro, ek- 
konsiderantc la lingvon kiel kondukilon de 
antaŭemaj ideoj kaj vero. La n-oj de 24. 6. 
kaj 15. 7. 27 enhavas artikolojn pri la suk- 
cesoj de esp-o k. pri la 7-a SAT-kongreso. 
Oni esperas, ke la Kulturfako de la distrikta 
profunuiĝa Konsilantaro donos autune ne- 
cesan sumon por pli bona esp-o-agado. — 
En Kremenĉug ekfunkciis lokaj Radio-kurs- 
oj. Esp-o estas instruata kiel programa (de- 
viga objekto). La kursoj celas prepari radio- 
instruistojn (por lab. kluboj, vilaĝoj, ktp.). 
La esp-o-kurson gvidas K-do V. Kolĉinski. 
Adreso: Kremenĉug, Esperanto por radi- 
istoj). En Leningrad esp-o progresas 
precipe inter la infanaro kaj lernantaro. La 
20. 5. 27 dum festeno de la 5-a datreveno 
de pionirorganizo, estis aranĝita esp-a teatr- 
aĵo. La infanoj ludis, kantis k. deklamis 
esp-e^ kun granda sukceso. Tio estis la dua 
aranĝo de esp-a spektaklo; la unua okazis 
la 17. 4. 27 en la solenvespero de la 10-a 
datreveno de Zamenhofa morto. Estis or- 
ganizita ankaŭ esp-a anguleto k. murgazeto 
en pionirklubo de la Bazo. Cio estis plen- 
umita de infanoj. La intereso estas granda, 
sed la ncrespondo al senditaj leteroj flanke 
de eksterlandaj K-doj iom malvarmigas ĝin 
k. la fervoron de la lernantoj. — La ele- 
mcnta kurso de esp-o en la 41-a lernejo 
finiĝis per aranĝo de ekspozicio. Ciuj de- 
vizoj estis kolore pentritaj de gelernantoj. 
Murgazeto ne mankis. La ekspozicio allogis 
multajn vizitantojn k. estis varbitaj estontaj 
esp-istoj. La proletlingvo prosperas, eĉ in- 
fanoj-fariĝas SAT-anoj. En Minsk okazis 
3-a distrikta SEU-konferenco. En la nova 
distrikta komitato estis elektitaj 5 K-doj. 
La gazetoj presigis grandlitere la alsendit- 
ajn salutleterojn de la konferenco. — La 
23. 5. 27 okazis plenkunsido de Blankrusia 
Centra Oficejo. Alveturis reprezentantoj el 

Mogilev, Byĥov k. Kojdanovo. Plenkunsido 
konfirmis novajn projektojn de la statuto 
pri distriktaj komitatoj, respublikaj komitat- 
oj k. esp-aj ĉeloj k. rondetoj; estis reelekt- 
itai ankaŭ sekcioj de la C. O. — Al 1. 5. 27 
per SAT-SEU-OFIL1 estas ricevitaj pli ol 
25 salutleteroj cl diversaj landoj. Ili aperis 
en ĉiuj blankrusiaj gazetoj k. kelkaj estis 
disaŭdigitaj per Radio. En Radio-gazeto 
neesp-a aperis kune kun pola, hebrea, litova 
k. latva fakoj ankaŭ csp-a. Oni presigis an- 
kaŭ la portretojn de eksterlandaj korespond- 
antoj esp-aj. Kvar novaj gazetoj en Blank- 
rusio komencis uzi peresp-an materialon: 
“Komunista Vojo", “Ruĝa Polock", “Mogi- 
leva Kamparano" k. "Soveta Vilaĝo". — 
Kelkajn interesajn ciferojn sendas al ni la 
Minska Centra Oficejo; laŭ ili dum tri mo- 
natoj estas ricevitaj 992 esp-aj leteroj, for- 
senditaj 991; estas presitaj en eksterlandaj 
gazetoj 137 artikoloj, en enlandaj (blank- 
rusiaj) 475, gazetoj forsenditaj 404, ricev- 
itaj 406. — Al la dua internacia konferenco 
de IRH, okazinta en Moskvo, Ivanovo-Voz- 
nesenska (Ruĝ-Manĉcstera) organizo de 
IRH (MOPR) donacis standardon en esp-o. 
La standardon prenis reprezentanto de ger- 
mana sekcio IRH el Berlin k. transdonis 
dum landkonferenco de IRH al Bavaria or- 
ganizo. Plenkunsido de IRH alprenis esp- 
on kiel interligilon en servo de IRH. — En 
Ostrov (gub. Pskov) la esp-a movado ko- 
mencas kreski ĉe la laborista klubo “Lenin". 
La 20-membra grupo rekomencos sian la- 
boron en oktobro. Ankaŭ en Sebastopolo 
la esp-a movado rapide marŝas antaŭen. 
Vigle laboras la Sekcio por Internacia Ko- 
respondado, kies materialon volonte presigas 
du lokaj gazetoj "Majak Komuni" k. “Kras- 
riij Cernomorec" — milita gazeto de ruĝ- 
ŝipanoj. La lasta kelkfoje dum la semajno 
presigas tradukojn el "S-ulo" koncernant- 
ajn la vivon de alilandaj soldatoj k. ŝipanoj. 
Kamaradoj, kiuj povas verki aŭ peri tiu- 
specajn artikolojn, estas treege petataj helpi. 
La ŝipanoj k. la ruĝarmeanoj tre interesiĝ- 
is k. la 19. 6. ĉe unu bataliono malfermiĝis 
kursoj kun 42 p. Nun komitato de SEU 
zorgas organizi en ĉiuj entreprenoj k. sin- 
dikatoj ĉelojn de "Esperanto-amikoj". Tie ĉi 
okazis la 7-a Sindikat-Kongreso de Sebasto- 
pola regiono. La prcz. de Intersindikatsoveto 
K-do Polkanov k. la prez. de Intersindikat- 
kulturfako K-do ĥarĉcnko en siaj gazetaj 
resumoj speciale atentigas pri fortigo de 
tutmonda Unuiĝo de proletoj pere de esp-o 
k. en plano de estonta laboro konsideras 
tiun laboron kiel unu el la plej gravaj. — 
Je la memortago okaze de la 10-a datreveno 
de la morto de D-ro Zamenhof: en ĉiuj SEU- 
ĉeloj de Smolenska gubernio okazis fun- 
ebraj memorkunvenoj. Krom tio en Smolensk 
mem lekciis universitata prof. K-do Cesalin 
pri "Esp-o laŭ scienca vidpunkto", kiel li 
en 2-hora parolado brave primokis senpri- 
pensan kritikon de reakciemaj scienculoj 
kontraŭ esp-o. En "Raboĉij Putj", organo de 
la loka kompartio, aperis 14 peresp-aj le- 
teroj sur la l-a paĝo anstataŭ ĉefartikolo. 
Dum “Vespero de Internacia Labkoro" est- 
is sciigitaj la rezultoj de esp-a instruado 
en 6 rondetoj k. disdonitaj atestoj al 37 
K-doj. La nombro de la “novebakitaj" esp- 
istoj nunjare estas ĉ. 70; al ĉiuj oni pro- 
ponis SAT-aniĝi. Same en Ia laborista urbo 
Sormovo ap. N.-Novgorod la esp-a movado 
ekposedis firman fundamenton. La fakto, ke 
K-doj ellernis esp-on dum unu sola vintro 
pli efike agitas por ĝi ol centoj da parolad- 
oj. Al la_esp-a grupo aliĝas multaj K-doj. 
Dimanĉe estas aŭskultata esp-a kurso per 
Radio. En la Orient-Sibiria urbo Cita gastis 
Leipzig’a SAT-ano K-do Greif, vojaĝanta 
tra Sovetio. Li faris raportojn dum kunsido 
de la SAT-grupo kaj dum la inter-rondeta 
kunveno de esp-istoj-. Li estis bone uzita 
por "internacia edukado" kaj propagando de 
esp-o ĉe la komjunula organizo. Sume par- 
toprenis pli ol 500 p., ĉie la intereso estis 
tre granda. — En Novo-Sibirsk okazis en

majo tuturba esp-a kunveno. Dum la lasta 
jaro la komitato faris 4 kursojn, eldonis 5 
n-ojn de “Informilo", ankaŭ radie disaŭdig- 
itaj, aranĝis 2 vesperfestojn k. organizis 
bibliotekon pli ol 100-voluman. Ciuj K-doj 
de esp-o-servo estas petataj sendi material- 
on por lokaj ruslingvaj gazetoj al la komisi- 
ito: K-do A. Blinkov, Mostovaja 22. Novo- 
Sibirsk. Sibirio, USSR.

KOREKTOJ EN LA JARLIBRO
Kiel ĉiam la diablo de la preseraroj ne 

estas forpelebla kaj pro tio okazis kelkaj 
gravaj preseraroj en nia Jarlibro. Sed 
ankaŭ la K-doj rneni ofte kulpas pri tiuj 
eraroj, pro ne zorge skribitaj adresoj. 
Ankaŭ flanke de la Administracio oni ne 
enmetis kelkajn adresojn, kiuj pro tute 
naturaj cirkonstancoj ne estas viditaj de 
la kompilinto. Ni nur citas Ia gravajn 
erarojn, la malgravajn oni facile mem 
povas korekti.
Paĝo Linio
47 29 anstataŭ Carficld legu Cardiff.
48 3 M Kornton legu Thorton.
74 2 152 legu 162.
95 12 H Ritopeŝki legu Ritopeĉki.

142 15 Pjatikov legu Pjatakov.
158 27 M Harrics legu Harris.
158 27 H Sicke legu Syke.
180 28 n 1801 legu 1891.
186 10 6. legu 4.
191 post la linio 38, sekvu

201 4
linio 41. y
Nikolaev-Ukrainio, legu

208
255 41 M

Nikolaevsk. gub. de Sta- 
jlingrad.
linion 15 tute forstreku. 
Nixegorodova legu -Ni je-

259 14 M

gorodova.
Baldis legu Balodis.

259 15 H loĝ. legu dz.
262 26 H Pankleev legu Panteleev.
314 35 n Morozov legu Merlin.
314 36 H Podvolnaja legu Pod-
•

Jenaj adresoj
valnaja.

estas aldonendaj:
2 Freiburg 1. Br. (Germanio) 1

Pasiva
8433 K-do Stolz, Albert, filmoperatoro, 

Kandelstr. 12.
4 Langenberg, Post Langenberg-Falken 

(Germanio)
8877 K-do Friedrich, Kurt, Kantfaristo, 

n-o 47.
6 Leeds (Britio)

8048 K-do Burbey, Louis, tajloro. Mason 
St. 30.

6 Riga (Latvio)
Pasiva

9271 Org. Latvia Laborista-Esperanto- 
Societo.

3 Wien (Aŭstrio)
4683 K-do Kacinibersky, Johann, kom- 

postisto, Miirzstr. 58/30, 14.
3 Zagreb (Jugoslavio)

2791 K-do Zupanĉiĉ, Miroslav, komizo, 
Kustoŝya, 52.

Proverbaro Esperanta 
laŭ la verko “Frazeologio rusa-pola- 
franca-germana44 de M. F. Zamenhof, 

aranĝis £. L. Zamenhof,
Unu volumo in-8, 82-paĝa 

Prezo: 1,50 ni k. g.
Adm. de SAT.
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Prikongresa] proponoj kaj 
diskutoj

SAT kaj BLEA
La interrilato inter SAT kaj nia brita 

linKvo-regiona laborista propagandasocio 
plejparte funkcias bone kaj amike. En ĉiu 
cirkulero kaj en niaj propagandaj folietoj 
kaj -artikoloj ni ĉiam reklamis pri SAT. La 
SAT-anoj ankaŭ tre helpas kaj aniĝis al 
BLEA. Sed unu aŭ du K-doj ĉefe el Glas- 
govo atakas BLEA kiel ne necesa. K-do 
Dierks ekzemple argumentas en la Laborista 
Klubo, ke ni unue detruu BLEA kaj poste 
dividi SAT laŭ lingvaj regionoj; laŭ li oni 
povas plej bone propagandi per “Petro**  kaj 
senpera uzo de la internacia lingvo. Ŝajnas 
al mi, ke intertempe la Kongreso povas nur 
daŭrigi la sintenon alprenitan en Leningrad.

Pri la estonteco ni ankoraŭ povas diskuti. 
La nuna sistemo de SAT-organizado enhav- 
as la jenajn malavantaĝojn. Povas ĉeesti 
la Kongreson sur sufiĉe bonŝancaj personoj; 
ili reprezentas sole sin mem kaj jen unu 
kialo, ke la proponoj restus surpapere. Kiam 
ni “elektas**  nian Ekzekutivon ni voĉdonas 
pri K-doj nekonataj1) eĉ Ia sekcioj, kiuj ofte 
arbitre dividas grupojn inter urboj proksim- 
aj. Ĉar individuo senpere rajtas aniĝi, eble 
spiono2) aŭ malfidinda homo el iu loko, kiun 
ne povas kontroli kaj ekzameni la aliaj anoj 
en la koncerna loko. Laŭ mia opinio, se ne- 
cesas ke SAT havu grupon kaj peranton en 
la urboj por kolekti monon, tiu grupo devus 
havi rajton sendi delegiton al Kongreso por 
decidi taktikon kaj prepari laborplanon. La 
sekcia divido estas afero de teorio, la 
lingvo-regiono-divido3) estas fakto de la 
vivo, kiun ni devas, unue agnoski por fine 
detrui en nia batalo kontraŭ naciismon.

488 (Prezidanto de BLEA).
♦

Propono n-o 10
La organizaj unuoj de SAT estu ofi- 

ciale Ia SAT-grupoj en la lokoj, kiuj 
kunigu la tutan lokan SAT-anaron por 
praktika kaj eduka laboro kaj administre.

La SAT-kongresoj estu reprezentaro] 
de la grupoj kaj havu rajton ne nur 
dezirespi imi, sed definitive decidi.

Pli detala skizo de koncerna statut- 
sanĝo:
_ji______

*) Tio ne tute gustas; la SAT-anoj, kiuj 
atente legas “S-ulo“-n, povas facile havi 
opinion pri la aktivuloj kaj kompetentuloj, 
unuvorte la elektinduloj de nia movado. Mi 
estas certa, ke K-do 488 estas bone konata 
en Ia tuta SAT-anio. Por elekti konsilanton 
de SAT ne necesas ja scii ĉu li bone pro- 
pagandas esp-on en nia urbo, se li bone in- 
struas la lingvon ktp., temas nur scii ĉu 
li kapablas doni bonajn konsilojn al la E. K. 
kaj observi ĉu ĝi bone plenumas sian dev- 
on. Ciu aktiva kaj kompetenta K-do havas 
en SAT la eblon konatigi sin.

2) Tiu argumento ne valoras: kiu do ne 
scias, ke en la urbaj organizoj mem okazas, 
ke spionoj enŝteliĝas kaj eĉ fariĝas gvid- 
antoj. Mi povus citi multajn ekzemplojn. 
Tamen tiuj “K-doj" estis “konataj" de siaj 
samurbanoj. Neniam ni sukcesos tute ŝirmi 
nin kontraŭ la spionado. Nedubeble ekzist- 
as spionoj en SAT — samkiel en ĉiu alia 
laborista organizo.

3) Mi tute konsentas kun nia K-do. La 
lingvo-regionoj ja estas fakto — tial laŭ- 
lingvaj poresperantaj aparatoj ĉiam ĝis nun 
ŝajnis al mi necesaj. Tial ankaŭ nii opinias, 
ke necesas ne konfuze miksi la per-esper- 
antan aparaton (SA I ) kun la por-esperantaj 
aparatoj t. e. la nacilingvaj asocioj. E. L.

Aldoni:
Aliiĝo

Kie ekzistas SAT-grupo, personoj 
aniĝu al SAT precipe per Ia loka 
peranto. Ĉiuokaze la membrokarto kaj 
jarlibro en tiaj lokoj estas nur riceveblaj 
per la peranto.

Membreco
Ciu SAT-ano nepre estas membro de 

la loka SAT-grupo kaj kunlaboras tie. 
Nur en esceptaj kondiĉoj: politika situ- 
acio aŭ io alia oni rajtas resti resp. labori 
izole.

Se iu malgraŭ foresto de gravaj kaŭzoj 
ne volas labori en Ia grupo li povas esti 
nur pasiva membro.

Grupoj
1. La organiza unuo de SAT estas la 

loka grupo konsistanta el ĉiuj SAT- 
anoj de la urbo.

2. La grupoj agas laŭ plano aprobita de 
E. K. kaj raportas ĉiujare ĉe kon- 
gresoj kaj pli ofte per “S-ulo“.

3. La grupoj disdonas taskojn al siaj 
membroj kaj gvidas la edukan laboron.

4. La SAT-grupoj principe laboru har- 
monie kun la lokaj lab. esp-o grupoj 
de la landaj asocioj.

5. La administraj interrilatoj: mendoj, 
kotizpagoj, abonoj principe okazu per 
la peranto elektita de la grupo kaj 
aprobita de E. K.

6. La interna organizado de SAT-grupoj 
estas laŭnecesa.

Kongreso
1. La kongreson povas partopreni ĉiu 

SAT-ano kun konsila voĉrajto. l)e- 
cidan voĉrajton havas nur delegitoj 
de la grupoj kaj E. K.-anoj: 1 voĉo 
por ĉiuj 10 SAT-anoj de la grupo.

2. La grupoj rajtas sendi al kongreso 
por ĉiuj 10 membroj unu delegiton 
(ĝis 10 ankaŭ unu), parton de la el- 
spezoj la grupo pagas al sia delegito.

3. Grupoj kiuj pro financaj, politikaj aŭ 
geografiaj kaŭzoj ne povas sendi 
delegiton, rajtas transdoni oficiale 
siajn voĉojn al iu alia SAT-grupa 
delegito.

4. L<i decidoj de la kongreso fariĝas 
validaj per plimulto je % de voĉoj 
kaj post aparta voĉdonado inter grupoj 
nek sendintaj delegitojn nek trans- 
donintaj siajn voĉojn.

5. Generala voĉdonado laŭgrupe okazas 
nur se la kongreso ne povis iriter- 
konsenti pro voĉ-ek vi libro.

Propono n-o 11
L SAT - kongreso akceptu definitive 

SAT-programon eldonendan poste 
kiel aparta broŝuro, sendota senpage 
al ĉiuj membroj.

2. La SAT-programo estas plej baldaŭ 
cldonenda en naciaj lingvoj, E. K. 
interrilatu kun landaj lab. esp-o organ- 
izoj pri eldono, afi prizorgu la eldon- 
on alimaniere.

3. En la statuto aldoni sub “celoj": El- 
montro de kosmopolitaj (aŭ senna- 
ciecaj) elementoj de 1’ scienca social- 
ismo ligite kun la mondlingva pro- 
blemo kaj propagando por ili en esp-o 
kaj naciaj lingvoj.

Propono n-o 12
La SAT-kongreso deziresprimo ke 

konvencio estu subskribota inter SAT kaj 
la landaj lab. esp-o organizoj laŭ 
maniero de konvencio de Helsinki inter 
UEA kaj burĝaj naciaj esp-o organizoj. 
La konvencio estu promeso pri reciproka 
subteno kaj defendo; ĝi enhavu dis- 
limigon de agadkampoj de SAT kaj LEA 
kaj reguligu la dukotizan sistemon SAT- 
LEA.

La kongreso elektu specialan komi- 
sionon, kiu preparu ĉiujn materialojn por 
estont-jara konferenco SAT-LEA-oj pro- 
konvencia.

Propono n-o 13
SAT - kongreso akceptu rezolucion 

postulanta de la redakcio de la Labor- 
ista Ilustrita Gazeto Tutmonda (AIZ) 
enkondukinta esp-on nur sur unu paĝon, 
la enkondukon de esp-o sur ĉiujn paĝojn 
kaj promesanta plue aktive varbi por 
AIZ.

Propono n-o 14
La SAT-anoj penu ĉiamaniere plen- 

umi SAT-laboron en kaj per la helpo de 
la laboristaj organizoj, ĉar nur tiam ni 
havos ĝustan agadkampon kaj la financ- 
ajn eblojn surloke.

La proponoj 11, 12, 13, 14 estas akcept- 
itaj unuanime.

La propono 10 per 14 voĉoj kaj 
2 detenoj. Ĉeestis 16 aktivaj membroj.

Ĉio akceptita en la antaŭkongresa 
SAT-kunveno de Berlina grupo Ia 20-an 
de julio 1927.

SAT-anaro Berlin.
Komisiite H. Muravkin (2921), peranto.

Propono n-o 15
Por egaligi pliampleksigon de la Jar- 

libro kaŭze de demandilo. Leipziga SAT- 
anaro proponas, enpresigi por pasivaj 
membroj nur la matrikulon.

Propono n-o 16
Ĉar la komisiono, kiu havas la taskon 

interrilati kun SAT kaj la landaj organ- 
izoj kvankam jam ekzistas, dum du jaroj 
ĝis nun liveris nenion pozitivan, la 7-a 
kongreso de SAT komisiu la Direkcion 
de SAT interrilati kun la estraroj de la 
landaj organizoj por solvi ĉi problemon, 
kaj komuniki ĉi rezulton dum la 8-a SAT- 
kongreso. SAT-anaro de Leipzig.

Propono n-o 17
En la paragrafo 11 de la statuto ĉe la 

alineo b ŝanĝi la lastan frazon jene: Ĉiu 
Konsilanto kaj Vickonsilanto estas elekt- 
ata de la tuta anaro. /.
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Propono n-o 18
— La SAT-anaro loĝanta en Orient-Sak- 
sio kaj Warnsdorf (Ĉeĥoslovakio) en la 
nomo de 147 *SAT-geanoj  dum konfe- 
rencoj la 10-an kaj 24-an de julio decid- 
is proponi enstatuigon de SAT-grupoj: 
Ni aprobas la deklaron de K-do Kol- 
ĉinski en la nomo de Krernenĉuga k. 
Krjukova SAT-anaro.

Komisiite H. Scherbaum, distriktestro.

Propono n-o 19
Ke la logika pronomo persona “ci“ 

estu akceptata samaspekte, kiel la pro- 
nomo “vi", t. e. rezervante ĉiam tiun, 
por la persono al kiu oni alparolas, k. 
tiun ĉi por la personoj, al kiuj oni al- 
parolas.

“Ce ni ne devas ekzisti Mosta pro- 
nomo persona, ĉar ĉiuj estas ja fratoj/ 

SAT-ano 6727.

Propono n-o 20
Oni enkonduku en "S-tilon" aparte re- 

daktatan fakon: La ateisto.
Laŭ inia opinio proponoj n-oj 3 kaj 4 

estas malaprobindaj. 2798.

♦

MEMORNOTO
Represis el “Sennaciulo44:

L' Effort, Lyon, 1. 6. 27: “El Aŭstralio44, “La 
salajroj en Estonio44, 15. 6. 27: “Striko en Tur- 
kio“, “Sciigoj el Anglio44, “Industrio en Turkio44, 
“Cu nur en Polio44. — Lt’ Liberĉ, Nice, 
31. 5. 27: "La salajroj en Estonio44. — Le 
Materialisto, Bruxelles, n-o 10, julio 27: 
“Letero de Sacco kaj Vanzetti44 k. a. — 
Le Syndiquĉ du Centre, Bourges, junio 27: 
“Laborista prospero en Aŭstralio44. — Der 
freie Arbeiter, Berlin, 2. 7. 27: “El Aŭstralio44.
— Die proletarische Revolution, Frankfurt 
a. M., n-o 14, julio 27: “Salajroj kaj viv- 
teno en Usono44. — Strahdneeku A\vise, Lee- 
pujd, 8. 7.27: “For naciismon kaj rasismon!44, 
16. 7. 27: “Makedonio44, 12. 6. 27: “Teknika 
progreso ne estas haltigebla44, 5. 6. 27: 
“Sklavokomerco en Abisenio44. — Socialde- 
mokrats, Leepaja, 12. 6. 27: Pri sukcesoj de 
esp-o44. — Za Mir i Trud, Rostov na Donu, 
8. 7. 27: “Blanka teruro furiozas en Jugo- 
slavio44. — Juna Teksisto (ruslingva!), Iva- 
novo-Voznesensk, 24. 5. 27: “Sub jugo de 
orkolumaj sinjoroj44, 5. 7. 27: “Pri armeoj 
rumana, franca, holanda, estona, hungara k. 
pola44, 10. 7. 27: “Kiom oni perlaboras en 
Usono dum unu minuto44. — Bezbojnik, 
Moskvo, 29. 5. 27: “Instrua statistiko — 
kontraŭ religia letero de ĉekoslovakia in- 
struisto. — Poleskaja Pravda, Gomel, 
4. 5. 27: “Antaŭenema Ĉinio44, 7. 5. 27: “El 
Turkio44.
Enhavis notojn pri SAT:

Zvezda, 1. 4. 27. — Komunist, 6. 4. 27. 
(Pri SAT k. Interligo.) — Esperanto en 
Nipponlando, Tokio, n-o 27, majo 27. (Pri 
SAT, “S-ulo44, “SR“ k. eltiraĵoj el “Petro44.)
— L' Internationale de l' Enseigneinent, Paris, 
jui. 27 (Vii. SAT-kongreso). — Revista Po- 
pular, Cordoba, 15. 7. 27 (SAT-kongreso).
Tradukis el esperantaj leteroj:

Za Mir i Trud, Rostov na Donu, K). 7. 27.
— Krasnij Tl, Ivanovo-Voznesensk, 5. 7. 27. 
(Letero el Polio k. bildoj). — Beloruskaja 
Veska, 3. 4. 27, 6. 4. 27. — Polska ja 
Pravda, Gomel, 6. 4. 27, 8. 4. 27, 12. 4. 27, 
k. a. — Komunist, Bobrujsk. 10. 4. 27, k. a.
— Zvezda, n-oj 89, 100, 101. 102. — Sovet- 
skaja Belorusi, n-o 99. — L' Effort, Lyon, 
15. 7. 27. (Internaciaj novaĵoj, donitaj de la 
FEO.)

Enhavis priesperantajn artikolojn:
Le Populaire, Paris, 29. 5. 27, 30. 5. 27, 

8. 6. 27, 20. 6. 27. — Krasnoje Znanija, 
Krasnodar, 1. 6. 27. — VInstij Trudu, Vladi- 
kaŭkaz, 2. 6. 27. — Bezboĵnik, Moskvo, 
20. 3. 27, 12. 6. 27 (kritikado pri “Espero 
Katolika44 kaj pri decido de la Sendiula 
Konferenco utiligi esp-on por internaciaj ri- 
latoj kun la samfakanoj). — Latvijas Strad- 
nie k u Sports und Sargs, n-o 13 (propaganda 
artikolo en sennacieca spirito).
Enmetis enesperantajn artikolojn:

Beloruskaja Rabotnica i Sei janka, n-oj 3 
kaj 4 (esperanto-paĝo). — Munkdskultura- 
Laborista kulturo, Budapest, jui. 27 (Esper- 
anto-paĝo).
Imifindajo:

La Laborista Ilustrita Gazeto “A/Z“, pri kiu 
ni jam raportis, presigis en sia n-o 30 su- 
fiĉe grandan reklamon en esp-a kaj ger- 
mana lingvoj pri SA I' kaj “S-ulo44. Ni kore 
dankas kaj denove rekomendas tiun gazeton 
al la atento de la laborista esp-istaro.
Kuriozaĵo:

La en Parizo aperanta Espero Katolika 
(ne miru, la titolo estas ĝusta!) en sia 
augusta n-o sub “Tra la Gazetaro44 represas 
la komencon kaj finon de la artikolo “La 
kvardekjara jubileo de esperanto44 de K-do 
Lanty, samkiel la noton “pri recenzo de 
esperantlingvaj verkoj44 el n-o 137 de “S-ulo44. 
Cu la “Dianoj44 ne havas propran material- 
on, ke ili serĉis tian ĉe la “Sat-anoj“ aŭ 
ilin volas imiti tiujn ĉi?! Cu la mondo sin 
... turnis, aŭ ĝi vere iras maldekstreta se 
eĉ la katolikoj ne malŝatas nin?!

*

RAPORTO PRI “LA LERNANTO" 
de K-doj 356 kaj 357.

Ni militon povus diri, sed ĉar ni ioni 
jam sciigis al vi pri nia laboro per la 
n-oj 48—49 de “La Lernanto*',  nun mi 
ŝparos spacon, tempon kaj energion.

Ni konstatis, ke multaj K-doj interes- 
iĝas pri la lingvoinstrua SAT-organo. 
Tio ĝojigas nin, ĉar pruvas, kc la afero 
definitive fariĝas grava. La pli granda 
nombro de kritikoj- estas malfavoraj, 
tamen ni ricevis kelkajn tre kuraĝigajn. 
Certe ni aŭskultas ĉiujn kaj laŭeble ni 
iom post iom enkondukos iliajn vid- 
punktojn. Multaj kritikoj trafas, sed 
irmitaj, laŭ ni. maltrafas, eĉ iuj. tre mal- 
multaj. maltrafegas.

Nia sperto ne estas longa ankoraŭ, 
ĉar ni nur de januaro prizorgas “L. L.“. 
Ni esperas, ke Ia enhavo de “L. L.“ 
estas ĉiam pli grava kaj pli interesa, 
ke ĝi fariĝas ĉiam pli komprenebla por 
la lernantoj, kvankam je lingva punkto, 
ĝi ne estas tute perfekta. La samon ni 
diras rilate la pedagogian flankon. Sed 
ni penos fariĝi ĉiam pli indaj je ĝi.

Nur avertu. Ni ne faru kiel la fabel- 
istoj. kiuj malkonsidere parolis pri la 
cikado, kiu tute ne prizorgis manĝajan 
provizadon. La fabelisto ne rimarkis, 
kc tiu insekto, kiel la plejmulto el ĝia 
speco, vivas nur dum somero, tial ĝi ne 
bezonas kolekti nutraĵojn. 'I io montras 
al ni. ke se estas facile kritiki, malfacile 
estas trafi en la juĝo.

Ĝis nun ni oficis atente kaj laŭ ka- 
pablo. Same fidele morgaŭ ni plenumos 
la rolon, ĉar ni kredas, ke ni servas 
iome nian idealon. Kontente ni laboras 
kaj laboras ĝis eksoficigo afi eksoficiĝo.

NIA POŜTO
“Tago el mia vivo44. — Multajn tiutitolajn 

artikolojn ni jam ricevis; ili ĉiuj aperos 
laŭvice; sed la sendintoj bonvolu pacienci, 
ni povas enmeti nur unu tian artikolon en 
ĉiu n-o de ia gazeto. Red.

3378. — Hirschfeld (Berlin)? Donu kom-
pletan adreson. Adm.

6740. — Ni ne posedas la manuskripton
de la dua parto de “Etiko44; sekve ni ne 
povas scii ĉu ni povos eldoni ĝin aŭ ne.

E. L.

La Lingva Angulo
Demando: Kiu forino estas pli re- 

komendinda kaj Zamenhofa: SC1ENC- 
ULO aŭ SCIENCISTO?

Respondo: Laŭ mia scio nur la formo 
SCIENCULO estas Zamenhofa. La formo 
SCIENCISTO estas korekta, sed esprim- 
as apartan nuancon, reliefigante ke sci- 
enco estas ne nur karakteriza eco de la 
priparolata persono, sed ankaŭ precipe 
lia profesio. Ĉar ĝenerale tiu ĉi aparta 
nuanco estas praktike neatentinda la 
okazoj por taŭga uzo de la formo SCI- 
ENCISTO estas maloftaj. Uzo do pre- 
fere la komune uzatan formon.

Demando: Kion signifas AKVA- 
FORTO? Laŭ Kabe ĝi estas desegnaĵo 
kemie farita sur kupro; laŭ Esp.-rusa 
Vortaro de Zamenhof (1909) ĝi estas 
“forta brando, azotacido solvita duon- 
doze". Kio estas vera?

Respondo: La radikon AKVAFORTO 
ni bezonas por montri apartan specon 
de gravuraĵo. En la senco de azotacido 
ĝi estas senutila duoblaĵo; mi do mal- 
konsilas al vi uzi ĝin en ĉUtiu senco, 
kvankam tiu dusenceco estas tolerebla, 
tiom pli, ke la origina signifo de la inter- 
nacia radiko AKVAFORTO estas prc- 
cize tiu de la Zamenhofa vortaro.

Demando: En instrugazcto mi legis, 
ke uzi la vorton SCII parolante pri 
lingvo estas malbone; ĉu tio ĝustas? Kiu 
el la du frazoj estas korekta kaj reko- 
mendinda. kiu ne: SCII ESPERANTON, 
aŭ SCIPOVI ESPERANTON? Fine, kiu 
formo estas preferinda: POVOSCII afi 
SCIPOVI?

Respondo: Zamenhof uzas ainbafi es- 
primojn: “SCII LINGVON" (ekzemple: 
Krestom.. pĝ. 251) kaj “SCIPOVI 
LINGVON". Ambaŭ estas tute klaraj 
kaj tute bonaj. En efektiveco posedi 
lingvon estas ne nur koni ĝin teorie kaj 
encerbe, sed ankaŭ esti kapabla uzi ĝin 
praktike, skribe kaj voĉe. Generale la 
naciaj lingvoj esprimas la posedon pri 
ia lingvo simple per la vorto “SCII", kiu 
proprasence montras nur la teorian kon- 
on; la germana lingvo, atentante prefere 
la praktikan kapablon, diras: “POVI 
LINGVON". Zamenhof uzis tre lerte la 
elastecon de esperanto por kunigi am- 
baŭ ideojn, formante la verbojn SCI- 
POVI kaj POVOSCII. Plej ofte oni pov- 
as tute indiferente uzi la unuan aŭ la 
duan. Tamen estas inter ili malgrava, 
plej ofte neatentinda nuanco: La verbo 
SCIPOVI plircliefigas la rolon de la teo- 
ria kono, de la scio aŭ konscio: POVO- 
SCI1 pliakcentigas la rolon de la prak- 
tika agado. Pro tio Zamenhof diras: 
“SCIPOVI LINGVON", sed kontraŭe: 
"Saĝaj ili estas por fari inalbonon. sed 
fari bonon ili ne POVOSCIAS" (Biblio); 
“ili tute ne hontas, ili eĉ ne POVOSCI- 
AS ruĝiĝi" (Biblio). Fakulo.
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* DIVERSAĴOJ
BIC1KL1STOJ-ESPERANT1STOJ

La Biciklo-sekcio de la BatunTa Moto- 
Klubo organizis bicikl-ekskurson, kiun 
partoprenas du biciklistoj- SAT-anoj: 
Aŭgusto Tanner kaj Paŭlo Argunov.

La 25. de julio ili forveturis el Batum 
fervoje ĝis Tkvibuli (karbminejoj), kaj 
de tie bicikle tra Kutais — Rion — Bag- 
dad — Zekara inontarpaso — Abastu- 
man — Zarzma — Godera inontarpaso 
— Hulo — Kedi Adjaris-cfiali (Hidro- 
elektro stacio) — Batumon. Sur ĉies 
biciklo flirtas la ruĝa SAT-flageto kun 
verda stelo.

Dum la sekvonta somero cstos orga-

nizataj internaciaj bicikl-ekskursoj. De- 
zirinde estus interrilati kun en- kaj ek- 
sterlandaj biciklistoj kaj naturamantoj, 
por komuna ellaborado de ekskursplan- 
oj. Interesiĝantoj pri alpinismo aŭ bicikl- 
ekskursoj estas petataj sin turni al K-do 
A. Tanner, Poŝtkesto 45. Batum (Kaŭ- 
kazo) USSR. SAT-ano 5713.

ENHAVO:
La klerigo de la laborista klaso,

trad. B. Bouche.......................pĝ. 1
Pri Rumanio, de I. H. K................ „ 2
El sendependa Turkio, de E. E. Y. „ 2—3 
La nivelo de klereco ĉe la labor-

istoj en Palestino, de I. L. O. „ 3 
Ameriko, de 1. L. A..................... „3
Post okjara mallibereco, el hung.

“Popolvoĉo"................................„ 3—4

Kiel mono sonoras, de Iv. Ĥmel-
noj.................................................pĝ. 4

Tago el la vivo de senlaborulo,
de B. Siegert.................................„5

Semajno el la vivode sovetia ter-
kulturisto. de V. Pisarcv ... „5

Eksiĝoj ĉe eklezio, trad. (1851) . ., 5
Sana stato de la germana popolo,

de (3018)............................................... 6
Reboniga Agrikultura Kolonio por 

malliberuloj ap. Kurgan (Uralo), 
trad. (3930) ........ „6

Moralo k. Socialismo, trad. (5323) „ 6—7
Stato de I’ fervojistoj en la dis- 

trikto Kassel. de 265 ..................„7
Petrolmilito, trad. Kolektivano . . „ 8—9
La virino en la industrio, de Sonjo

Schafer....................................„9
Virino en Sovetoj, de P. Kirjuŝin „ 10
Tra Scienco kaj Tekniko .... „10
Tra Esperantio.................................„11-15
Diversaĵoj, Korespondado, anoncoj „ 16

K •©•B*  E >S> Pi • D> A*  1) * O
Unu enpreso: Simpla trilima anonco kostas 0,50 mk. or., ĉiu plia linio la samon. Ni nur akceptas anoncojn kun samtempa pago. 
L = l^ero, PK = poŝtkarto, PI z= poŝtkartoj ilustritaj, PM = poŝtmarkoj, bfl. = poŝtmarko sur bildflanko, k. ĉ. 1. = kun ĉiuj landoj, esp-aĵo = esperantejo; 
Ciuj petantoj pri korespondado havas la devon, nepre respondi almenaŭ unu fojon al ĉiuj petoj koncernantaj la fakon, por kiu ili sin enskribigis.

Aŭstrio.
K-do Rupert Ha upi (seruristo, 22 j.). Grenz- 

str. 11, Salzburg-ltzling, dez. interŝ. PI, bfl. 
k. ĉ. 1., krom Germanio.

Bulgario.
K-do K. Paraskof (fraŭlo), str. Slavcjkof, 

n-o 32, Plovdiv, dez. koresp. k. ĉ. 1., L, PK, 
PI, bfl.

Ĉekoslovakio.
K-do Rudolf Tischer, Johannesberg, 344, 

ap. Gablon^ a. N. (vitrolaboristo, 20 j.), dez. 
koresp. k. ĉ. L, L, PI; resp. garantiata.

K-do Erhard Kaulfuss (vitrofacetisto), Jo- 
setstlial n-o 70, dez. koresp. k. ĉ. 1. pri ĉ. 
ternoj, precipe naturbelecoj, L, PI; resp. 
garantiata.

K-do Anton Schiller, Znickau-Martins!al 
(Bohemio), dez. koresp. kun Gek-doj el ĉ. L, 
PK, PI, bfl., serĉas precipe daŭran inter- 
ŝanĝon.

Finnlando.
K-do E. Flemrning, Palosaarentie, 35, 

Masa, dez. interŝ. PI, PM, k. ĉ. 1.

Francio.
Adresŝanĝo: K-do /v. H. Rrestanoff loĝas 

depost la 15. 7. 27 en Paris, XIl-e, rue de 
Corbera, 14, (antaŭe Pirdop, Bulgario).

Germanio.
K-do Jos. Karam, Neustadt, 480/1 II, Lands- 

hnt i. B., dez. koresp. kun ĉiul. junuloj pri 
soe. k. lab. temoj, L, PK, PI; certe resp.

K-do Hermann Rehn, Damaschke-Str. 30. 
Fiirth i. Bayern, dez. koresp. k. ĉ. 1. pri ĉ. 
temoj, L, PK, PI. Resp. garantiata.

— Geedzaj R. Krah, Elbberg, 1. I., Riesli 
a. E., dez. koresp. k. ĉ. I. pri div. temoj L, 
PK, gaz. ktp.

— La “distrikto Leipzig44 aranĝos la 28. 8. 
1927 distrikt-konferencon kun esp. ekspo- 
zicio. Gek-doj k. grupoj el ĉ. I. estas afable 
petataj sendi materialon, L, PI, gaz. ktp. 
al: K-o Georg Seurig, Brŭckenstr. 10, L, 
Riesa a. E. (Ciu ricevos p. k.)

— LEA-grupo Elberfeld dcz. koresp. kun 
SAT-rondo aŭ a. nacia lab. esp. grupo pri 
div. temoj k. ĉ. 1. Adr.: K-dino Grete Http- 
pach, Weberstr. 30, Elberfeld.

Jugoslavio. -
K-do Banica Rakovac (19 j.), “Singero**,  

Vallevo, dez. koresp. k. ĉ. I.

Polio.
K-do L. Hecht mann, str. Lubartovska, 66, 

Lublin, dez. koresp. k. ĉ. 1. pri lab. movado, 
vivkondiĉoj; dez. interŝ. gaz. k. ĵurnalojn.

Sovetio.
K-do Sergeo Romanov, Derbenevska na- 

bcr., 22, kv. 15, Moskvo, 54, dez. koresp. 
k. ĉ. 1. pri lab. vivo.

K-do Mikaelo Venkov, Tefinikum Svjazi, 
Gorohovskaja, 16, Moskvo, dez. koresp. k. 
ĉ. I. pri lab. vivo, radi-problemoj, interŝ. gaz.

— Veliĵa distrikta komitato de dineantoi 
dez. koresp. kun la samaj organizoj aŭ in- 
dividuaj Gek-doj el ĉ. 1. pri ateismo. Ciujn 
let. k. presaĵojn oni adresu al: K-do Georgo 
Ŝustiekij, Velii (Pskov. gub.).

K-do E. M. Punite, Puŝkinskaja, 31, flar- 
kov, tip. “Kommunist", dez. koresp. k. ĉ. 1. 
pri div. temoj. Resp. garantiata.

Adresŝanĝo: K-do, Briancev, Privokzalnij 
rajon, Sadovaja n-o 16, Voronej (strat- 
ŝanĝo).

K-do Sergeo Izmajlov, poŝtkesto, 72, Sino- 
lensk (ruĝarmeano), dez. koresp. k. ĉ. 1. L, 
PK k. interŝ. ĵurnalojn k. librojn.

K-do V. P. Pustinnikov, poŝt-telegrafa kon- 
toro, Mariinsk, Tomsk. okr., dcz. koresp. k. 
ĉ. 1. L, PK. PM ktp.

K-do E. S. Pjerŝin, str. Puŝkina, 16, Mari- 
insk, Tomsk. okr., dez. koresp. k. ĉ. 1. L. PK. 
PM ktp.

— Lab. Junularo de Sebastopolo dez. ko- 
rcsp. k. ĉiul. junuloj pri kondiĉoj de laboro 
k. vivo, eduk. socia laboro ktp. Adr.: Seba- 
stopolo, Sekcio de interkoresp., Str. de Troc- 
kij, 29, I, por sekr. /. Lisiĉnik.

— Celo de Komjunularo ĉe Domo de Kle- 
rigado, dez. koresp. kun junuloj precipe kun 
Anglio k. Ĉinio, sed ankaŭ kun aliaj landoj. 
Interŝ. gaz., fotojn. Adr.: Sebastopolo, Dom 
Prosvensenija dlja jaĉeĵki. VLKSM.

K-dino Faŭla Hutorlanska (junkom-istino), 
Institutska-str. 16, 9. etaĝo, komn. 6, Kiev, 
dez. koresp. k. ĉ. 1.

— 25 gejunkomunistoj dez. koresp. k. ĉ. 1. 
pri ĉ. temoj. Adr.: Kiev, Kreŝĉatikski pr. 3, 
l-a. K-do Golovunevski.

K-do A. Savkin, Vasilevskaja, 75. Ka- 
menskole, Dneprop. okr., dez. koresp. pri ĉ. 
temoj k. ĉ. 1.

K-do E. Ciĥaĉov, Vasilevskaja, 33, I., Ka- 
mcnskoie, Dneprop. okr., dez. koresp. pri 
ĉ. ternoj k. ĉ. 1., resp. garantiata.

ATENTIGO!
Atentu, K-doj! Adreson de K-do "Bubo**  

ne uzu, ĉar li nuntempe troviĝas en kar- 
cero. (4899)

La plej popularaj ! La plej malkaraj!

Por germanlingvanoj!
Esperantaj lernolibroj kaj vortaroj de 

D-ro Emil Pfeffer
aperintaj en la Viena Tagblatt-Biblioteko: 
Esperanto in 10 Unterrichts-Stunden. Kun cl- 

parolo, gramatiko, ekze coj, poemoj, 
traduk-ŝlosilo ktp. Por meminstrno kaj 
kursoj. 6-a ĝis 10-a milo. Prezo 0,25ink.g.

Erstes Esperanto-Lesebuch fiir Anfanger und 
Kurse. Elektita prozo kaj poezio kun laŭ- 
vorta germana interlinia traduko kiel an- 
kaŭ lingvaj kaj literaturaj klarigoj. —Sere- 
ado en vortaroj superflua! Prezo 0,25 mk. g.

Worterbuch Esperanto Deutsch. Enhavas ĉiujn 
de la Akademio akceptitajn vortradikojn 
kiel ankaŭ la plej komun-tizajn fakes- 
primojn. Prezo 0,25 mk. g.

Worterbuch Deutsch Esperanto. Ĉirkaŭ 200 
paĝoj da teksto kun pli ol 20000 ger- 
manaj vortoj kaj 30000 tradukoj. Kvar- 
obla numero jus aperis! Prezo 1, — mk. g

Sprechen Sie Esperanto? Enkonduko en la 
esperantan konversacion. Prezo 0,25 mk.g.

Einfŭhrung in die Esperanto-Handelskorres- 
pondenz. Esperanta-germana komerca 
korespondo. (Duobla n-o.) Prezo 0,50 mk.g.

Postulu senpagan prospekton kun prov-paĝoj de 

Tagblatt-Bibliothek, Wien l, VVollzeile 22

Presejo: Uns-Produktivgenossenschaft, Leipzig (Germanio)


